ΣΕ 8 ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΠΑΥΛΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Πολιτιστική διαδρομή "Μορέας"
στο νέο ΕΣΠΑ
Κόρινθος, Νεμέα, Σικυώνα
στον προγραμματισμό

■ σελ.

Η ανάδειξή της μπορεί
να βοηθήσει τουριστικά
Επίσκεψη Χρίστου Δήμα

21

■ σελ.

3, 22

ΓνώμηΠΟΛΙΤΏΝ
Φ. 212 • ΔΕΥΤΕΡΑ

15νθήμερη ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

www.gnomipoliton.com // gnomipoliton@gmail.com

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ σε ΦΕΝΕΟ και ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ

Πρωταγωνιστές στις
υπαίθριες δραστηριότητες

■ σελ.

ΔΕΡΒΕΝΙ

Ζωντανεύει
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ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

Αντιπλημμυρικά,
αρδευτικά και
οδοποιίες σε
συζήτηση στην
Περιφέρεια■ σελ. 17
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
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Παραδόθηκε
το μάστερ πλαν για
το πάρκο στη γραμμή
Κορίνθου - Δερβενίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

700 γυναίκες έχουν ήδη
εξεταστεί στην κινητή
μονάδα Ογκολογίας
Παρατείνεται η παραμονή της στο Κιάτο

■ σελ.
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Ξεκίνησαν τα
αντιδιαβρωτικά
έργα στον
Κορινθιακό
ΑΥΤΟΨΙΑ ΓΚΙΟΛΗ
ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

■ σελ.
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Η σελίδα του Λέωντος...

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Γράφει και επιμελείται ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ • LeoStergiopoulos@Gmail.com

Σ

Ι

την εθνική οδό πληρώνουμε
έναν εργολάβο για να την κρατά
ανοικτή όταν χιονίζει. Έρχεται όμως
ο υπουργός και κλείνει το δρόμο.
Η εταιρεία όμως εξακολουθεί
να πληρώνεται για έργο που δεν
επιχείρησε καν να εκτελέσει. Ωραίο
Εεεεε!!!

Κ

αι επειδή το μοντέλο κρίθηκε
επιτυχημένο, θα το εφαρμόσουμε και στη ΔΕΔΔΗΕ, αφού όμως
πρώτα κάνουμε υπόγειο το προβληματικό δίκτυο καλωδίων, για να μην
την ταλαιπωρούμε (την εταιρεία)
κάθε φορά που χιονίζει.
Και αυτό ωραίο Εεεεε!!!
‘Business as usual’, που λέγαν και
οι αρχαίοι μας πρόγονοι!!!

Δ

Μ

Α

εγάλη η επιτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της
‘Μήδειας’. Εφάρμοσε το μοντέλο
της πανδημίας, δηλαδή ‘καθίστε στα
σπίτια σας ρεμάλια και δείτε τηλεόραση΄. «Συνταγή που κερδίζει δεν
την αλλάζουμε», αν δεν είχε κοπεί
και το ρεύμα, η επιτυχία θα ήταν
απόλυτη. Να ‘ναι καλά ο ‘ανέμελος’
που μας φροντίζει!!!

Α

ριστεροκρατείται ο πολιτισμός, δήλωσε ένας τσεκουράτος υπουργός και συμφώνησε και
έτερος καλλικέλαδος συνάδελφός
του. Πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα
και κυρίως τη διαπαιδαγώγηση των
νέων, για να τους φέρουμε στον ίσιο
δρόμο, δήλωσαν. Κάθε τι που μυρίζει
αριστεροσύνη καταργείται. Η πρώτη
που την πλήρωσε ήταν η ‘Κοκκινοσκουφίτσα’. Της βάψανε το σκουφί
από κόκκινο σε γαλάζιο, που είναι
και το εθνικό μας χρώμα και τώρα
θα λέγεται ‘Γαλαζοσκουφίτσα’. Σειρά
έχουν τα κόκκινα αυγά του Πάσχα,
που στο εξής θα βάφονται και αυτά
ανάλογα και πάει λέγοντας. Δεν ξέρω
αν θα ευοδωθεί τελικά η προσπάθεια,
αλλά για αρχή καλή φαίνεται. Κουράγιο παιδιά, το κοκκινέλι όμως αφήστε το τελευταίο!!!

Έ

λεγε κάποιος Τούρκος πολιτικός
ότι οι δυο λαοί μοιάζουμε πολύ,
μετά από τόσα χρόνια συμβίωσης.
Πράγματι εκτός από το Ιμαμ-μπαϊλντί και τον Ελληνο-Τούρκικο καφέ,
τώρα έχουμε και οι δύο αστυνομικά
γιουρούσια στα πανεπιστήμια. Άντε
μωρέ καρντάσηδες να δώσουμε τα
χέρια!!!

Α

ύξηση μισθών και δωράκια
στους προπαγανδιστές των καναλιών. Αν μη τι άλλο η κυβέρνησή
μας είναι συνεπής στις υποχρεώσεις
της. Τα γραμμάτιά της τα αποπληρώνει με προτεραιότητα. Οι υπόλοιποι παρακαλώ στην ουρά!!!

ατρός (και πολιτικάντης παρακαλώ) προφασίστηκε επιπλοκές από
το εμβόλιο για να καλύψει τις λαμογιές του. Κατανοούμε δόκτορα τις
υποχρεώσεις στους ψηφοφόρους
σου, αλλά αν ζητήσουμε πίσσα και
πούπουλα΄ για στολισμό και περιφορά επί όνου, στα καντούνια της
Κέρκυρας, θα έχουμε άδικο???

ιακόσια (200) χρόνια από την ελληνική επανάσταση και όλη η Ελλάδα προγραμματίζει τιμητικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις μνήμης. Ας θυμίσουμε
λοιπόν κάτι που σπάνια μνημονεύεται.
Το πρώτο ξένο κράτος που αναγνώρισε την ελληνική επανάσταση και το
νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ήταν η μικρή και πάμπτωχη Αϊτή. Μας έστειλε
μάλιστα και οικονομική βοήθεια για τον αγώνα (25 τόνους καφέ να πουληθούν
και να αγοραστούν όπλα).
Λίγα χρόνια νωρίτερα οι Αϊτινοί σκλάβοι είχαν διώξει τους δικούς τους αφέντες.
«…Venceremos, venceremos // mil cadenas habrá que romper…»

δέλφια άλλο ‘Ενόχληση’ και άλλο ’Παρενόχληση’. Να συνεννοούμαστε.
Ανοίξτε και κανέναν Μπαμπινιώτη (που έχει τη σχετική εγκυρότητα) να ξεστραβωθείτε. Γιατί εσείς κινδυνεύετε να γίνεται γραφικοί και τα πραγματικά θύματα να χάσουν το δίκιο τους!!!

Ο ‘Επαγγελματίας’

Παππού τι δουλειά έκανες πριν πάρεις σύνταξη;
Ήμουν ‘Επαγγελματίας’ παιδί μου.
Είχες μαγαζί δηλαδή;
Όχι ακριβώς παιδί μου.
Τότε τι έκανες παππού;
Οργάνωνα σκευωρίες για συγκρουόμενα επιχειρησιακά συμφέροντα.
Πες το βρε παππού, γιατί στο σχολείο τα παιδιά με κοροϊδεύανε και μου έλεγαν ότι
έκανες πράγματα που ντρέπομαι να επαναλάβω.
Αν είναι δυνατόν, δεν πιστεύω να τους πίστεψες;
Όχι βέβαια παππού εγώ είμαι περήφανος για σένα!!!
Γιατί παρά τα όσα ισχυρίζεται διάσημος ποινικολόγος, από τα μέρη μας, οι ‘Επαγγελματίες’ θα είναι πάντα ανώτεροι από τους ‘Ερασιτέχνες’!!!

Έ

κλεισε ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος στα άνω Πετράλωνα
λόγω χιονιά, αλλά ο υπερσιβηρικός κυκλοφορούσε ανεμπόδιστα
στο άνω Καζακστάν. Δάκτυλος των
σοβιετικών για να εκθέσουν την κυβέρνησή μας. Φως φανάρι!!!

Λ

ένε ότι τις καλύτερες βρισιές τις
βρίσκεις στην Ιταλική γλώσσα.
Ήρθες όμως ο Ζουράρης (να ‘ναι
καλά ο άνθρωπος) και τους τάπωσε.
Τι ‘Μαψυλάκας’, τι Πίσυνος’, τι ‘Σαπροδιψής’, τι ‘Όρθυς’, κοσμούσαν
την απάντησή σε πολιτικό παράγοντα του κυβερνώντος κόμματος.
Εντάξει, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι
εννοούσε (υποψιαζόμαστε βέβαια),
αλλά μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για τη γλώσσα μας!!!

Κ

όκκινη η Κορινθία, κόκκινη η
Αρκαδία, η Αχαΐα η Αττική και η
μισή Ελλάδα. «Έτσι κι αλλιώς η γη
θα γίνει κόκκινη….», τραγουδούσε
κάποτε η Μαρία Δημητριάδη και μας
ο νους πήγαινε αλλού. Που να φανταστούμε τι εννοούσε!!!

6

750 εργάτες έχουν χάσει μέχρι
τώρα τη ζωή τους στο Κατάρ,
εργαζόμενοι για την ολοκλήρωση
των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
Δεδομένου του νέου ολυμπιακού
ρεκόρ, το σύνθημα των αγώνων
εμπλουτίστηκε περαιτέρω.
Citius, Altius, Fortius, Morteius
(Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά,
πιο Θανατερά)!!!

Φ Α Σ Ι Λ Η
ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ποτά - αναψυκτικά
μπύρες - νερά

διανομή κατ’ οίκον
ΒΡΑΧΑΤΙ, έναντι γηπέδου
ΤΗΛ.: 27410 51690, 27410 56000

Σ

το μακρινό Ιράν ένας δήμιος
απαγχόνισε γυναίκα κατάδικο
που ήταν ήδη νεκρή (έπαθε καρδιακή προσβολή από την τρομάρα της)..
«Το κάνουν επίτηδες για να γλυτώσουν την κρεμάλα», ισχυρίστηκε.
Εγώ νομίζω ότι απλά πληρωνόταν
με το κομμάτι και δεν ήθελε να χάσει
το μεροκάματο!!!

N

ON DOM (νέες λεξούλες).
Μην ανησυχείτε δε σας αφορά.
Είναι για πολύ πλούσιους αλλοδαπούς, που θα μπορούν ερχόμενοι
στη χώρα μας να φοροδιαφεύγουν
επίσημα. Για τους δικούς μας πολύ
πλούσιους, έχουν φροντίσει αντίστοιχα άλλες χώρες.
Γιατί το χρήμα είναι σαν το νερό. Πάντα βρίσκει τρόπο να κυλάει!!!
Λ.Σ. (28/02/2021)

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με το καλημέρα�
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Στην ρωμαϊκή έπαυλη του Λουτρακίου
ο Χρίστος Δήμας για την αξιοποίησή της
Εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η απαλλοτρίωση των ακινήτων

Σ

Επίσης: 300 αντιδραστήρια για τεστ κορωνοϊού στους εργαζομένους του Νοσοκομείου

τον αρχαιολογικό χώρο στην
Κατουνίστρα Λουτρακίου, βρέθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Χρίστος Δήμας, όπου ξεναγήθηκε στην θέση που βρισκόταν η
Ρωμαϊκή Έπαυλη από την Επικεφαλής
της αρχαιολογικής ανασκαφής, αρχαιολόγο κα Ζωή Ασλαματζίδου, τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κορινθίας κ. Σπυρόπουλο και τον Δήμαρχο Γιωργο Γκιωνη.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας έχει προωθήσει προς την αρμόδια
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού όλα τα συμπληρωματικά στοιχεία για την απαλλοτρίωση των ακινήτων στην ρωμαϊκή
έπαυλη της Κατουνίστρας Λουτρακίου
και το θέμα συζητήθηκε στο Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όπου και
εγκρίθηκε η απαλλοτρίωση των ακινήτων για την ανάδειξη και συνέχιση
εργασιών στη Ρωμαϊκή Έπαυλη.

300 αντιδραστήρια για τεστ κορωνοϊού στο Νοσοκομείο
Τις δημόσιες ευχαριστίες του προς
τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών εξέφρασε ο Χρίστος Δήμας μιας και ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά του για
την παροχή αντιδραστηρίων για τεστ
κορωνοϊού στους εργαζομένους του
Νοσοκομείου Κορίνθου.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης στο σχετικό μήνυμά του σημειώνει:
«Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια
τους κ.κ. Γιώργο και Βασίλη Αποστολόπουλο (Όμιλος Ιατρικού Αθηνών Ιατρικό Κέντρο Αθηνών) για την άμεση
ανταπόκρισή τους στο αίτημα που τους

έκανα για την κάλυψη του κόστους 300
αντιδραστηρίων τεστ αντισωμάτων
Covid-19 για όλους τους εργαζομένους
του Νοσοκομείου Κορίνθου, μετά από
σχετικό αίτημα το οποίο υποβλήθηκε
από το Ενιαίο Σωματείο Εργαζομένων
του Νοσοκομείου Κορίνθου και συγκεκριμένα, τον Πρόεδρο του Σωματείου
κ. ΠαντεληςΑρβανιτάκη και τη Γενική
Γραμματέα κα Αναστασία Αλωνιστιώτη.
Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία της
χώρας, ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο,

καταβάλλουν υπερπροσπάθεια με
υψηλό αίσθημα καθήκοντος προκειμένου να ανταποκριθούν στην κατάσταση που έχει προκύψει με τον Covid_19.

Η φροντίδα για την διασφάλιση και της
δικής τους υγείας και η ηθική αλλά
πρακτική στήριξη στο έργο τους ειναι
υποχρέωση όλων μας».

ΖΑΡΚΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

Εμπορία & Επεξεργασία Κρεάτων
Πετμεζά 419, 20200 Κιάτο, Κορινθία

τηλ.: 27420 25272, 27420 24272
κιν.: 6944 507 171 fax: 27420 23964

4 Πολιτική
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρνουν
στην Βουλή την ανάγκη
άμεσης ενίσχυσης του
Πυροσβεστικού Σώματος
στην Πελοπόννησο
Οι βουλευτές της Περιφέρειας Πελοποννήσου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Ψυχογιός,
Σταύρος Αραχωβίτης, Γιάννης Γκιόλας,
Γιώργος Παπαηλιού και Αλέξης Χαρίτσης
καταθέτουν προς το Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη Αναφορά που υπογράφεται και
από τον αρμόδιο τομεάρχη, Χρ. Σπίρτζη, το
υπ’αρ. 08/8.2.2021 έγγραφο της Ένωσης
Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος
Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο
ζητούν την άμεση ενίσχυση και αύξηση των
οργανικών θέσεων για το 2021.
Η αναφορά μεταξύ άλλων λέει:
« Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θεωρείται
δύσκολη λόγω του ανάγλυφού της, των
καιρικών συνθηκών εκδηλώνοντας μεγάλες
πυρκαγιές σε τεράστιες δασικές εκτάσεις.
Οι υπηρεσίες που βρίσκονται πάνω στο
κεντρικό άξονα του αυτοκινητοδρόμου
ΜΟΡΕΑΣ (Μελιγαλάς, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, Άργος) είναι αυτές που αποστέλλουν
πρώτες οχήματα σε πυρκαγιές όλης της
Περιφέρειας σύμφωνα με τις εντολές του
ΠΕ.Κ.Ε.Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να
στελεχωθούν με περισσότερα άτομα ,για
να μπορούν να υλοποιούν τον καθημερινό
επιχειρησιακό σχεδιασμό της αντιπυρικής
περιόδου εύκολα και όχι με (πρόσθετα,
επιφυλακές).
Η δημιουργία των ΔΙ.Π.Υ.Ν. παρόλο που
δεν έχουν στελεχωθεί ακριβώς στο 100%
έχουν μειώσει την δύναμη των εκάστοτε
τοπικών υπηρεσιών και σε συνδυασμό με
την μείωση των οργανικών θέσεων στο
Νομό από την προηγούμενη κατανομή, θα
δημιουργηθούν περισσότερα κενά .
Επίσης ζητούν τη σωστή και δίκαιη μεταχείριση όλων των Πυροσβεστών αφού με την
περσινή ανάρτηση του πίνακα των μορίων
είχαν διαπιστωθεί αρκετά λάθη ανάμεσα σε
συναδέλφους ιδίων εκπαιδευτικών σειρών,
ακόμα και μετά τις ενστάσεις που κάποιοι
βρέθηκαν με λιγότερα ακόμη μόρια από
την αρχική ανάρτηση.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και να
μας ενημερώσετε σχετικά».
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Κορινθίας: Νέος Συντονιστής της Ν.Ε. ο Χαράλαμπος Κασίμης

Ο

λοκληρώθηκαν την Κυριακή
21/2/2021, τηρουμένων όλων των
υγειονομικών πρωτοκόλλων οι
εκλογικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κορινθία με την εκλογή των
νέων οργάνων του κόμματος στο νομό.
Η νέα Νομαρχιακή Επιτροπή εξέλεξε
Συντονιστή τον Χαράλαμπο Κασίμη, πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και αναπληρώτρια
συντονίστρια την Μαρία Θελερίτη, πρώην
βουλεύτρια Κορινθίας καθώς επίσης και
εννεαμελές συντονιστικό όργανο.
Οι εκλογικές διαδικασίες επιβεβαίω-

σαν την πολιτική βούληση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
για την διεύρυνση του κόμματος και την
ενίσχυση της πολιτικής και κοινωνικής

του παρουσίας στην κρίσιμη για την χώρα
συγκυρία της υγειονομικής, οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης.

Γ. Ψυχογιός: Κύριε Αυγενάκη, υπάρχει για εσάς
ερασιτεχνικός αθλητισμός;
Δήλωση του βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη
δεινή θέση που έχει περιέλθει λόγω των κυβερνητικών επιλογών ο ερασιτεχνικός αθλητισμός
«Έχετε διαλύσει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό!
Ως ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή να «ανοίξει» με σχέδιο ο αθλητισμός, όπως συμβαίνει
σε όλη την Ευρώπη, με οικονομική στήριξη από την Πολιτεία,
με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και τα ίδια
αυστηρά μέτρα που εφαρμόζονται στα πρωταθλήματα της Super League και της Basket League.
Η κυβέρνηση της ΝΔ και η ηγεσία του Υφυπουργείου Αθλητισμού είχαν πολλούς μήνες
στη διάθεσή τους για να καταλήξουν σε σχέδιο
υποστήριξης του αθλητισμού. Είχαν άπλετο
χρόνο να υποδείξουν λύσεις, να διαθέσουν πόρους και να εφαρμόσουν μέτρα ανακούφισης
και επανεκκίνησης του ελληνικού αθλητισμού.
Δεν έπραξαν τίποτα απ’ αυτά.
Σπατάλησαν και σπαταλούν την ενέργειά τους σε
προεκλογικές σκοπιμότητες για τη χειραγώγηση των Ομοσπονδιών. Με σειρά νομοθετικών παρεμβάσεων και βροχή
τροπολογιών με φωτογραφικές διατάξεις για «ημετέρους»,
άρση κωλυμάτων για εκλεκτούς, χρήση του Μητρώου Αναγνωρισμένων Αθλητικών Σωματείων, που η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε, για ξεκαθάρισμα του 50% των ενεργών
Σωματείων και τον αποκλεισμό τους από τις εκλογές όπως
συμβαίνει και στην Κορινθία με πολλούς ποδοσφαιρικούς
και άλλους Συλλόγους, οδηγούν στην ασφυξία και τη διάλυση τον μαζικό ερασιτεχνικό αθλητισμό για να «πετύχουν» τις
πλειοψηφίες που θέλουν στην κάθε Ομοσπονδία. Είναι πραγματικά προκλητικό και προσβάλλει την τεράστια αλυσίδα του
αθλητισμού στην Ελλάδα που ακουμπάει άμεσα στις τοπικές
κοινωνίες, κυρίως τη νεολαία, συμβάλλει στην υγεία του πληθυσμού και αξιοποιεί τις υποδομές αλλά και την μικρομεσαία

επιχειρηματικότητα.
Η καταστροφή έχει ήδη συντελεστεί και έχει παραλύσει
κάθε έννοια οργανωμένης κυβερνητικής προστασίας του
αθλητισμού στη λογική του «όποιος μπορεί επιβιώνει» και
μια επόμενη μέρα με πολλούς Συλλόγους να μην μπορούν να
συμμετάσχουν καν στα τοπικά πρωταθλήματα. Δεν πειράζει
όμως γιατί για τη ΝΔ και ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα και όχι
κοινωνικό δικαίωμα και αυτό υπηρετούν και σε αυτό
τον τομέα, αγνοώντας και εγκαταλείποντας πλήρως
σωματεία, αθλητές, προπονητές, διαιτητές και διοικήσεις χωρίς να στείλουν ούτε μια ενημέρωση, χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για το τι
μέλλει γενέσθαι, πότε και πώς θα γίνει η επανέναρξη, τι θα γίνει στο μεσοδιάστημα μέχρι
την επανέναρξη, πώς θα στηριχτούν οριζόντια
και αναλογικά τα σωματεία, πώς θα κρατήσουν
τις ακαδημίες και τις υποδομές τους «ζωντανές», τίποτα απολύτως, σαν να μην υπάρχουν.
Από την κυβέρνηση της διάλυσης και της καταστροφής, ο αθλητισμός δεν μπορεί να περιμένει λύσεις.
Καλούμε την κυβέρνηση, την ύστατη ώρα, να αφήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να λάβει μέτρα για τη στήριξη όλης
της αλυσίδας του αθλητισμού που αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο
για την καθημερινότητα, την κοινωνία και την Πολιτεία, ενώ
συνιστά συνταγματική υποχρέωση η ενίσχυσή της με κάθε
πρόσφορο μέσο.
Η ανικανότητα και η αδιαφορία τους όμως «έριξε στα βράχια» τον ελληνικό αθλητισμό.
Η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στους ανθρώπους του
αθλητισμού. Η κατακραυγή που υπάρχει και στην Κορινθία είναι πιο ηχηρή και καθολική. Θα πρέπει να λογοδοτήσουν λοιπόν σε αυτούς που καθημερινά με μεράκι και φιλότιμο υπηρετούν τον αθλητισμό και να πάρουν μέτρα, έστω και τώρα, για να
σώσουν ό,τι περισώζεται».

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Mάρµαρα • γρανίτες
φυσικά πετρώµατα

Μουσών 14,
Βέλο Κορινθίας
replayctt@gmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΘΑΝΑΣΕΝΑΡΗΣ
% 2742 033260
6945 435411
6947 099281

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΝΕΡΟ
Η Περιφέρεια
Πελοποννήσου σκέπτεται
προγραμματική σύμβαση
με το ΕΚΠΑ για λύσεις
στη λειψυδρία
Στην υπογραφή προγραμματικής
σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αθηνών προσανατολίζεται η Περιφέρεια
Πελοποννήσου με αντικείμενο την
εφαρμογή ερευνητικού προγράμματος στις 5 Περιφερειακές της Ενότητες ώστε να επιλεγούν οι ενδεδειγμένες θέσεις ήπιων παρεμβάσεων,
όπως η δημιουργία λιμνοδεξαμενών,
στις περιοχές με ελλειμματικό ή/και
ποιοτικά υποβαθμισμένο υδατικό
δυναμικό.
Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο
Αθηνών έως τώρα έχει εκπονήσει
εφαρμοσμένα ερευνητικά προγράμματα σε κρίσιμες περιοχές και ως
εκ τούτου η ερευνητική ομάδα του
έχει συσσωρευμένη, εξειδικευμένη
τεχνογνωσία, η οποία εξελίσσεται
συνεχώς.
“Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
αυξάνουν την ένταση, την έκταση και
τη διάρκεια των μετεωρολογικών και
υδρολογικών ξηρασιών και καταιγίδων. Αυτό συνεπάγεται, αφ’ ενός την
ελλιπή τροφοδοσία των επιφανειακών
και υπόγειων υδατικών συστημάτων
και αφ’ ετέρου τη γρήγορη παροχέτευση των όμβριων υδάτων προς τα
κατάντη ή/και τη θάλασσα” επισημαίνει σχετικά ο περιφερειάρχης
Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας,
υπογραμμίζοντας παράλληλα:
“Ως συνέπεια προκύπτουν προβλήματα λειψυδρίας, φαινόμενο που οξύνεται ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, όταν παρατηρείται η μέγιστη
δυνατή ζήτηση υδατικών πόρων και
η ελάχιστη δυνατή προσφορά. Το
αποτέλεσμα είναι η εξάντληση των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,
η θαλάσσια διείσδυση στις παράκτιες
περιοχές, η υφαλμύρινση και εν τέλει
η υποβάθμιση του περιβάλλοντος,
η ερημοποίηση και η οικονομική
παρακμή”.

Ξεκίνησαν τα έργα για την αντιδιαβρωτική
προστασία στον Κορινθιακό Κόλπο
Το εν λόγω σημαντικό έργο έχει προϋπολογισμό 2.800.000 ευρώ.

Ξ

εκίνησε το έργο αντιδιαβρωτικής προστασίας στις
ακτές του Κορινθιακού κόλπου, το οποίο εκτελούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και αρκετά κρίσιμο έργο, αφού το πρόβλημα της διάβρωσης έχει
λάβει μεγάλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.
Σε αρκετά σημεία της ακτογραμμής η διάβρωση έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα, έχοντας αλλάξει την εικόνα
των παραλιών. Το κρίσιμο αυτό έργο έχει προϋπολογισμό
2,8 εκατ. ευρώ.
Το έργο της αποκατάστασης της ακτογραμμής και της
προστασίας της από τη διάβρωση θεωρείται πολύ σημαντικό δεδομένου ότι οι κοινωνίες του Κορινθιακού κόλπου

στηρίζονται οικονομικά σε μεγάλο βαθμό στην αναπτυξιακή
προοπτική του τουρισμού με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η εικόνα των διαβρωμένων ακτών κάθε άλλο παρά ελκυστική είναι για την προσέλκυση τουρισμού. Από την άλλη
τα φαινόμενα διάβρωσης έχουν σε πολλές περιπτώσεις δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε παράκτιες ιδιοκτησίες,
κατασκευές και οικίες με ανεπανόρθωτα προβλήματα.
Γι' αυτό ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος Γκιολής
από την πρώτη στιγμή υποστήριξε με θέρμη την υλοποίηση
του έργου και με την εκκίνηση των εργασιών βρέθηκε στο
δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για να παρακολουθήσει
από κοντά την υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Οι δασικοί χάρτες και οι ιδιαιτερότητες της Κορινθίας

Σ

Με την υποβολή του αιτήματος αναστέλλονται άμεσα όλες οι κυρώσεις που έχουν τυχόν
επιβληθεί και δεν επιβάλλονται νέες

την ανάρτηση όλων των περιοχών που είχαν εξαιρεθεί από
τους δασικούς χάρτες ως «οικιστικές πυκνώσεις» προχωρά το
υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, όμως, προετοιμάζεται η δημιουργία της πλατφόρμας μέσω της οποίας
οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε δάση θα
μπορούν, εφόσον τα δηλώσουν οικειοθελώς, να «προστατευθούν», μέχρι
να εξεταστεί η υπόθεση συνολικά στο
μέλλον.
Οικιστικές πυκνώσεις ονομάζονται
περιοχές αυθαιρέτων μέσα σε δάση,
οι οποίες με τον ν. 4389/2016 εξαιρέθηκαν από τη διαδικασία των αναρτήσεων. Οπως προκύπτει, λοιπόν, από
τους χάρτες που ξεκίνησαν τώρα να
αναρτώνται, οι περιοχές οι οποίες
είχαν εξαιρεθεί ως οικιστικές πυκνώσεις συμπεριελήφθησαν στους χάρτες
και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν όμως
το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις. Ωστόσο, υπάρχει ένας τρόπος να
αποφύγουν τις συνέπειες και να «κατοχυρωθούν» με έμμεσο τρόπο. Στον
νόμο 4685/20 προβλέφθηκε μια διαδικασία για την εκ νέου εξαίρεση των
ιδιοκτητών αυθαιρέτων (αντίθετα με
το πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ).
Οπως αναφέρεται (άρθρο 55) το
υπουργείο Περιβάλλοντος θα δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
(η οποία χειρίζεται όλα τα θέματα για
τους δασικούς χάρτες). Στην πλατφόρμα αυτή θα έχουν δικαίωμα να
δηλώσουν το παράνομο ακίνητό τους
όσοι έχουν ήδη εκφράσει αντίρρηση
στον δασικό χάρτη αφού καταθέσουν
παράβολο 250 ευρώ.

Αναστολή κυρώσεων
Με την υποβολή του αιτήματος
αναστέλλονται άμεσα όλες οι κυρώσεις που έχουν τυχόν επιβληθεί και
δεν επιβάλλονται νέες. Οι αιτήσεις θα
πρέπει να υποβληθούν εντός έξι μηνών από την έναρξη ανάρτησης των
δασικών χαρτών. Σύμφωνα με τον
νόμο, όταν συγκεντρωθούν όλες οι
αιτήσεις, τότε θα εκπονηθεί μια οικονομοτεχνική μελέτη ανά Περιφέρεια.
Κατόπιν θα εκδοθεί ένα Προεδρικό
Διάταγμα που θα ορίζει ποιες οικιστικές πυκνώσεις μπορούν να εξαιρεθούν από κατεδάφιση για διάστημα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

(ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
Ανάρτηση Δασικού Χάρτη για όλο το Νομό Κορινθίας
από τις 5/02/2021 έως 20/05/2021

Τοπογραφικά
Κτηματολόγιο

Φωτοερμηνείες
Αυθαίρετα

Αράτου 44Α, Κόρινθος, τηλ: 27410-20102
(απέναντι από το Δασαρχείο Κορίνθου)

17ης Νοεμβρίου 5, Χολαργός τηλ: 210-6533.336

κιν: 6979-728.535

www.topoxoros.gr

έως 30 έτη. Αν ποτέ αυτή η διαδικασία φθάσει σε αυτό το σημείο, είναι
προφανές ότι θα πρόκειται για νομιμοποίηση των παράνομων κατοικιών
σε δάση, καθώς ο νομοθέτης του…
2050 δύσκολα θα ανατρέψει τα όσα
ίσχυσαν για τρεις δεκαετίες.

Οι ιδιαιτερότητες της Κορινθίας
Χωρίς αμφιβολία, ο δασικός χάρτης της Κορινθίας είναι ο πιο ενδιαφέρων. Το 2013 είχε αναρτηθεί
και κυρωθεί ένα μικρό κομμάτι του
(αφορά παραλιακές περιοχές του
Κορινθιακού), το μεγαλύτερο όμως

αναρτάται σήμερα για πρώτη φορά.
Ο χάρτης καλύπτει 2,1 εκατομμύρια
στρέμματα, εκ των οποίων το 54%
είναι ανέκαθεν δασικό. Οι δασωμένες αγροτικές εκτάσεις στα ορεινά
εκτιμώνται στις 150.000 στρέμματα, ενώ οι εκχερσώσεις (νόμιμες ή
παράνομες) στις 55.000 στρέμματα.
«Είναι ένας δύσκολος νομός, με δύσκολο ιστορικό και πολλά προβλήματα,
πραγματικά, νομικά και υπηρεσιακά»,
αναφέρει ο Παναγιώτης Καλλίρης,
διευθυντής Δασών Κορινθίας. Τρία
είναι τα κύρια ζητήματα που ο κ. Καλλίρης εκτιμά ότι θα ανακύψουν από
την ανάρτηση. «Το πρώτο αφορά τις
αγροτικές εκτάσεις που κατά πλάνη
συμπεριελήφθησαν στις αναδασωτέες
εκτάσεις. Το δεύτερο αφορά τα αυθαίρετα, που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα
τι θα γίνει. Το τρίτο είναι οι εκτάσεις
που εκχερσώθηκαν παράνομα για να
καλλιεργηθούν. Από το 2014 μέχρι
πέρυσι εκδώσαμε πολλές αποφάσεις,
βάσει της νομοθεσίας.
Ομως, μετά την απόφαση του ΣτΕ,
που κήρυξε αντισυνταγματική τη διαδικασία, “πάγωσαν” όλα. Ομως το
σχετικό άρθρο… δεν έχει ακόμα καταργηθεί, άρα οι υπηρεσίες και οι πολίτες είμαστε “όμηροι”. Πρέπει, πάντως,
να καταλάβει ο κόσμος ότι ο δασικός
χάρτης δεν είναι… ο Ερμής του Πραξιτέλη, είναι ένα εργαλείο. Πρέπει να το
βοηθήσουμε όλοι ώστε να γίνει πραγματικό, ο νόμος δίνει πολλές ευκαιρίες διορθώσεων στον πολίτη. Οσο πιο
πραγματικό είναι τόσο καλύτερο κτηματολόγιο και, μελλοντικά, δασολόγιο
θα αποκτήσουμε».
Πηγή: Καθημερινή, Γιώργος Λιάλιος

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Παραδόθηκε το μάστερ πλαν για το πάρκο στην
μετρική γραμμή Κόρινθος – Δερβένι
O χώρος έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια από την ΓΑΙΑΟΣΕ με χρησιδάνειο - Δρομολογούνται
τρεις ισόπεδοι κόμβοι στην Κόρινθο και τους Αγίους Θεοδώρους

Π

αραδόθηκε στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη
Νίκα το μάστερ πλαν για τη
διαμόρφωση σε οικολογικό –
περιβαλλοντικό – πολιτιστικό πάρκο
της περιοχής πέριξ της ανενεργού μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής από
την Κόρινθο μέχρι το Δερβένι, συνολικού μήκους περί τα 60 χιλιόμετρα.
Οπως είναι γνωστό, ο χώρος αυτός
έχει παραχωρηθεί στην Περιφέρεια
από την ΓΑΙΑΟΣΕ, με χρησιδάνειο.
Ηδη, όπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, το εν λόγω μάστερ πλαν έχει
σταλεί ηλεκτρονικά στους εμπλεκόμενους δήμους της Κορινθίας, προκειμένου να εκφράσουν άποψη επί
των προτάσεων που διατυπώνονται
σε αυτό.
Οσον αφορά την χρηματοδότηση
του έργου, ο περιφερειάρχης δήλωσε
ότι π προσανατολισμός είναι να γίνει
από το Ταμείο Ανάκαμψης, εν όλω ή
εν μέρει -με το πρώτο μέρος να αφορά το τμήμα από την Κόρινθο μέχρι το
Λέχαιο.
Θυμίζουμε ότι η υπογραφή της παραχώρησης είχε γίνει το περασμένο
καλοκαίρι από τον περιφερειάρχη
Πελοποννήσου Π. Νίκα και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΑΟΣΕ Περικλή Νικολάου.

Στην υπογραφή είχε παραβρεθεί
και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
Η ΓΑΙΑΟΣΕ που είχε καταρχάς
συμφωνήσει στην παραχώρηση,
εξέφρασε μέσω των συμβούλων της
επιφυλάξεις για την παραχώρηση των
αντίστοιχων κτηρίων, ωστόσο ο Περι-

φερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, εμφανίστηκε αισιόδοξος,
δηλώνοντας ότι "η περίπτωση είναι
μαχητή".

Δρομολογούνται ισόπεδοι κόμβοι
Υποβλήθηκαν από τις τεχνικές υπηρεσίες Π.Ε Κορινθίας στο ΠΕΠ Πελο-

ποννήσου ΕΣΠΑ 2014-2020, η κατασκευή τριών ισόπεδων κόμβων στην
παλαιά εθνική οδό. Οι δύο πρόκειτια
να κατασκευαστούν στην δυτική είσοδο της πόλης της Κορίνθου και ο ένας
στους Αγίους Θεοδώρους. Το έργο
έχει συνολικό προϋπολογισμό που
αγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.
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Επίσκεψη Κόρκα και Βυτινιώτη στον
Όσιο Πατάπιο και στο Ηραίο

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

ΣΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ
Μονάδα φυτωρίων
επισκέφθηκε ο
αντιπεριφερειάρχης
Κορινθίας

Π

ρότυπη φυτωριακή μονάδα στο
Καμάρι του Ξυλόκαστρου επισκέφθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας
Τάσος Γκιολής.
Ο αντιπεριφερειάρχης συζήτησε τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
εν λόγω επενδύσεις στην διάρκεια της
πανδημίας, κυρίως όσον αφορά τις
εξαγωγές, αλλά και τις προοπτικές του
συγκεκριμένου τομέα.
Προς τον αντιπεριφερειάρχη εκφράστηκαν ευχαριστίες από τον ιδιοκτήτη
της μονάδας, τόσο για την συνδρομή
των αρμόδιων υπηρεσιών της Π.Ε.
Κορινθίας, όσο και προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη
Νίκας και τους λοιπούς αιρετούς της
περιφερειακής Αρχής για τη συνδρομή
τους στην επίλυση προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Ε

πίσκεψη εργασίας στο Ηραίον
και τη Μονή Οσίου Παταπίου,
πραγματοποίησαν η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηά
Κόρκα και ο αντιπεριφερειάρχης
Υποδομών Χ. Βυτινιώτης, συνοδευόμενοι από τον αντιδήμαρχο
Λουτρακίου κ. Σ. Παπαθανασίου
και εκπρόσωπο της διεύθυνσης
Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας.
Σε αυτούς τους εμβληματικούς
χώρους πολιτιστικού, τουριστικού
και θρησκευτικού ενδιαφέροντος
έκαναν αυτοψία για την πρόσβαση
των ΑΜΕΑ και σημείωσαν παρεμβάσεις που χρειάζονται να γίνουν
για την περαιτέρω ανάπτυξη και
αναδείξω των χώρων.
Επίσης, επισκέφθηκαν τα Λου-

τρά της Ωραίας Ελένης και την
Αλμυρή όπου πραγματοποιήθηκε
συνάντηση για τα αντιπλημμυρικά
έργα που εκτελούνται από την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Παρέμβαση Κόρκα στο
Πε.Συ. για τη σεξουαλική
κακοποίηση
Εν τω μεταξύ στο τελευταίο
περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου
διεξήχθη ευρεία συζήτηση σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση
σημαντική ήταν η παρέμβαση της
Αθηνάς Κόρκα.
Η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού στην παρέμβαση της εστιάστηκε στο θάρρος της Σοφίας

Μπεκατωρου που με την τόλμη
της έσπασε την σιωπή αλλά και τις
καταγγελίες στο χώρο του θεάματος από άνδρες και γυναίκες όπως
και εφήβους. Επίσης αναφέρθηκε
στην αυστηροποίηση των νόμων
και στην επιβεβλημένη καμπάνια
ενημέρωσης για τις δομές και κέντρα υποστήριξης που υπάρχουν
για παροχή βοήθειας σε άτομα που
έχουν ανάγκη.
«Υποχρέωση μας», τόνισε καταλήγοντας η κα Κόρκα «ως γονείς
είναι να θωρακίσουμε τα παιδιά
μας, αγόρια και κορίτσια, ώστε με
γνώση και πυγμή να αντιμετωπίσουν τέτοιες περιπτώσεις».

Ευχαριστήριο προς
την Περιφέρεια
από το Noσοκομείο
Κορίνθου

Ε

υχαριστήρια επιστολή απευθύνει η
διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου
Κορίνθου προς την περιφερειακή Αρχή
για την διάθεση προς το νοσηλευτικό
ίδρυμα 500 επιπλέον rapid test για την
ανίχνευση του νέο κορονοϊού.
Στην ίδια επιστολή τονίζεται, εξ άλλου,
η συνεχής συμπαράσταση εκ μέρους
της Περιφέρειας προς το Γ.Ν. Κορίνθου
και εν γένει προς τις δημόσιες δομές
υγείας στον αγώνα τους εναντίον της
covid-19.

Κατασκευή
αντιπλημμυρικών
και αντιδιαβρωτικών
έργων στα καμένα
της ανατολικής
Κορινθίας

Σ

την κατασκευή αντιπλημμυρικών
και αντιδιαβρωτικών έργων στις
καμένες εκτάσεις του Δήμου Κορινθίων από τις πυρκαγιές του περυσινού Ιουλίου θα προβεί το Δασαρχείο
Κορίνθου.
Για τον σκοπό αυτό, υπενθυμίζεται, έχει εγκριθεί συνολική πίστωση
3.484.708,96 ευρώ προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου από το πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης.
Οι παρεμβάσεις του Δασαρχείου θα γίνουν στις περιοχές Αθικίων, Αλαμάνο,
Ξυλοκέριζας, Λουτρών Ωραίας Ελένης
και Γαλατακίου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

δήμος Κορινθίων

9

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

Νανόπουλος - Γκιολής ανακοίνωσαν
5 σημαντικά έργα για το δήμο Κορινθίων
Νέο Κλειστό Γυμναστήριο, Μουσείο Μικρασιατών, αποκατάσταση ΧΑΔΑ Χιλιομοδίου,
δρόμος Κεγχρεών, Κυκλοφοριακοί κόμβοι

Έ

ργα που ξεκινούν και υλοποιούνται σε όφελος των πολιτών
ανακοίνωσαν σε κοινή συνέντευξη τύπου από το Δημαρχείο
Κορίνθου ο Δήμαρχος Κορινθίων
Βασίλης Νανόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος
Γκιολής. «Η συνεργασία του δήμου με
την περιφέρεια είναι αυτή που φέρνει
σήμερα σημαντικά έργα για τους πολίτες» σημείωσε στο καλωσόρισμά
του ο Δήμαρχος αναφέροντας πως
οι σημερινές ανακοινώσεις είναι ένα
μικρό δείγμα των αποτελεσμάτων της
συνεργασίας αυτής. «Εργαζόμαστε ως
περιφερειακή αρχή για το καλό όλων
των πολιτών, είμαι εδώ σήμερα πιστοποιώντας τα αποτελέσματα της συνεργασίας που υπάρχει με τον Δήμαρχο»
σημείωσε από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης.
Δυο σπουδαία έργα ανακοινώνονται για τον Συνοικισμό, μια περιοχή
προτεραιότητας του Δημάρχου.
Πρόκειται για το Μουσείο Μικρασιατών, ένα έργο που θα ενταχθεί στο
«Αντώνης Τρίτσης» και θα ανεγερθεί
σε οικόπεδο 500 τ.μ το οποίο μετά
από αίτημα του δήμου παραχωρείται
από την Περιφέρεια για την συγκεκριμένη χρήση. «Είναι ο φόρος τιμής που
ασιθάνομαι ως υποχρέωση να αποδώσω στους ανθρώπους και την περιοχή
του Συνοικισμού. Είναι η ζωντανή μας
ιστορία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο
Δήμαρχος, «τιμούμε με πράξεις και όχι
με λόγια την ιστορία των Μικρασιατών
μας, μετά απο πολλές προτροπές του
Δημάρχου και συναντήσεις του Περιφερειάρχη με την Πρόεδρο της Μικρασιατικής Στέγης κ.Βασιλικής Ευστρατιάδου παραχωρούμε το οικόπεδο στο
δήμο Κορινθίων ώστε να υλοποιηθεί το
έργο» σημείωσε ο κ.Γκιολής.
Το δεύτερο έργο έρχεται να καλύψει τις τεράστιες ανάγκες αθλητών
και σωματείων, πρόκειται για το νέο
κλειστό γυμναστήριο της Κορίνθου.
«Σκόπιμα δεν το ενέταξα στον προυπολογισμό του 2021 διότι υπήρχαν
συζητήσεις με την περιφέρεια ώστε να
ενταχθεί σε πρόγραμμα του Υπουργείου» είπε ο Δήμαρχος με τον Αντιπεριφερειάρχη να ανακοινώνει την θετική
εξέλιξη. «Σε συνάντηση του Περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών με
τον Λευτέρη Αυγενάκη θέσαμε για την
Κορινθία ως ένα και μοναδικό έργο το
νέο κλειστό γυμναστήριο της Κορίνθου.

Έχοντας την δέσμευση του Δημάρχου
πως υπάρχει χώρος για την ανέγερσή
του, λάβαμε την στήριξη του κ.Αυγενάκη και το έργο θα υλοποιηθεί».
Το οικόπεδο, σύμφωνα με τα όσα
είπε ο Δήμαρχος, βρίσκεται στην περιοχή του Συνοικισμού και το έργο το
οποίο θα διαθέτει και κολυμβητήριο
Ολυμπιακών διαστάσεων, ακόμα κι
αν δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα του
Υπουργείου θα εκτελεστεί με χρήματα
του δήμου.

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΙΑ 2 ΕΡΓΑ
Ο Δήμαρχος παρέλαβε από τον Αντιπεριφερειάρχη στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου δυο σημαντικές μελέτες προκειμένου να προχωρήσει στην
εκτέλεση των έργων που αφορούν.
Η πρώτη μελέτη άπτεται της αποκατάστασης της οδικής σύνδεσης των

ανασκαφών στο Λιμάνι των Κεγχρεών εκεί όπου η ανασκαφή έχει φέρει
στο φως σπουδαία ευρήματα και η
δεύετρη αφορά στην αποκατάσταση
του ΧΑΔΑ Χιλιομοδίου. «Μεριμνούμε από τώρα για την αποκατάσταση
του χώρου διότι σε λίγους μήνες θα
ξεκινήσει η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Η υλοποίηση
του έργου θα γίνει το συντομότερο
μέσα από το «Αντώνης Τρίτσης» είπε
ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος. Η
μελέτη βρισκόταν στα συρτάρια της
περιφέρειας από το 2018. «Εμείς κάναμε αυτό που ζητήσατε, εσείς τώρα
θα υλοποιήσετε το ουσιαστικό μέρος
του έργου» ανέφερε ο κ.Γκιολής στο
Δήμαρχο σημειώνοντας πως πριν από
1,5 χρόνο παρέλαβαν ως περιφερειακή αρχή μια «δημόσια βόμβα υγείας»
σε όλο το εύρος της Περιφέρειας.

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ

Ι. Π. ΔΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΓΡΑΕΡΙΟ
ΑΣΣΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 27410 87149

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διανομή κατ’ οίκον

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ
«Τα έργα οδοποιίας εκτελούνται από
το δήμο και την περιφέρεια σε συνεννόηση και συνεργασία, ανάλογα με την
αρμοδιότητα του καθενός» διευκρίνισε ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος
ανακοινώνοντας από την πλευρά του
το έργο «ΣΟΦΙΚΟ – ΔΗΜΑΙΝΑ» και το
έργο «ΣΤΕΦΑΝΙ – ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ».
Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε
στο έργο «ΡΥΤΟ – ΣΟΦΙΚΟ – ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ» το οποίο ξεκινά εντός του
Μαρτίου, στην συντήρηση του δικτύου
σε όλο το εύρος του δήμου, στην ολοκλήρωση του ηλεκτροφωτισμού στο
δίκτυο «ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΕΞΑΜΙΛΙΑ» στην
τοποθέτηση 20 ιστούς οδοφωτισμού
στο κομμάτι της περιοχής «ΚΑΝΤΑΡΕ», στις διαγραμμίσεις που ξεκινούν
στην «ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΑΡΓΟΥΣ» και στην
«ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΙΣΘΜΟΥ».
Ο Αντιπεριφερειάρχης ανακοίνωσε
πως σύντομα θα υπάρξουν έργα στο
δρόμο που συνδέει το Σπαθοβούνι με
τον Άσσο στα πλαίσια του έργου διευθέτησης του χειμμάρου ΡΑΧΙΑΝΙ και έργα
για την διευθέτηση του ρέμματος «ΣΑΡΩΝΑΣ» από Εξαμίλια έως Κεχριές.
Στα έργα που εκτελούνται με την
σύμπραξη δήμου και Περιφέρειας είναι και η αναβάθμιση του ιστορικού
λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου.
Κλείνοντας και αφού ο Δήμαρχος
διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους τύπου πως σύντομα θα υπάρξουν και
νέες ανακοινώσεις κάλεσε τους πολίτες, ιδιαίτερα στα δημοτικά διαμερίσματα να είναι προσκετικοί, να τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα της
πανδημίας και κάθε μέτρο ατομικής
προστασίας ούτως ώστε η περιοχή
μας να μειώσει τον ρυθμό αύξησης
κρουσμάτων.
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Αποκατάσταση ζημιών των αρδευτικών δέσεων
– φραγμάτων Κάτω Άσσου και Περιγιαλίου

Μ

ε απόλυτη τεχνική επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης των
αρδευτικών δέσεων Κάτω Άσσου και
Περιγιαλίου.Και οι δύο δέσεις-φράγματα
βρίσκονται στον χείμαρρο Λογγοπόταμο (γνωστότερο ως Ράχιανι) και εξυπηρετούν, αρδευτικά,
πολύ μεγάλες αγροτικές περιφέρειες της ΔΕ Άσσου-Λεχαίου. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου
Ζορμπάς, (29/09/2018) είχαν υποστεί σοβαρότατες
ζημιές.
Η αρδευτική δέση του Κάτω Άσσου είχε καταστραφεί ολοσχερώς και η δέση του Περιγιαλίου

μερικώς, με αποτέλεσμα την αδυναμία άρδευσης
μεγάλων αγροτικών εκτάσεων της περιοχής.
Η δημοτική αρχή, αμέσως μετά την ανάληψη των
καθηκόντων της και ακούγοντας τις εισηγήσεις
των αρμόδιων της περιοχής (κοινοτικά συμβούλια,
αγροτικοί συνεταιρισμοί, σύλλογοι, μεμονωμένοι
αγρότες) μελέτησε και δημοπράτησε εργολαβία, η
οποία σε σύντομο διάστημα ολοκλήρωσε την αποκατάσταση των φραγμάτων, δίνοντας μεγάλη ανακούφιση και σημαντικότατη βοήθεια στο έργο των
αγροτών της εν λόγω Δ.Ε., ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το δίκαιο και αυτονόητο αίτημά τους.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Με τη βοήθεια των δημοτών
και το Novoville αλλάζει η
καθημερινότητα του δήμου
Ο Δήμος Κορινθίων συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία τη
λειτουργία της πλατφόρμας επικοινωνίας, καταγραφής
και παρακολούθησης αιτημάτων καθημερινότητας δημοτών και διάδρασης Δήμου-δημότη, «Novoville», επιλύοντας άμεσα τα προβλήματα που συναντούν καθημερινά οι
δημότες και επισκέπτες του Δήμου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Novoville που
αφορούν στο διάστημα μεταξύ 1 Ιανουαρίου και 31 Δεκεμβρίου 2020, καταγράφηκαν 1.705 αιτήματα πολιτών προς
το Δήμο, από τα οποία επιλύθηκαν 1.108, δηλαδή το 65%.
Περίπου 140 αιτήματα βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ήδη
δρομολογηθεί από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Τα
πιο συχνά αιτήματα που καταγράφηκαν στο διαχειριστικό
σύστημα της πλατφόρμας αφορούν στις κατηγορίες “Φωτισμός δημόσιος - βλάβη” και “Σκουπίδια/μπάζα”. Επιπλέον,
εστάλησαν 1.982 προσωποποιημένα μηνύματα προς τους
δημότες, κάνοντας την επικοινωνία μεταξύ Δήμου και δημοτών άμεση και αμφίδρομη. Συνολικά, από την αρχή της
λειτουργίας της πλατφόρμας στο Δήμο, έχουν επιλυθεί περισσότερα από 2.100 αιτήματα πολιτών και έχουν εγγραφεί
στην πλατφόρμα 2.156 δημότες.
Υπενθυμίζουμε ότι η πλατφόρμα Novoville προσφέρει
στους πολίτες τη δυνατότητα αποστολής αιτημάτων, μέσω
δωρεάν εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία της πόλης.
Ο δημότης ή επισκέπτης του Δήμου έχει τη δυνατότητα
να δηλώνει σε πραγματικό χρόνο ζητήματα που συναντά
στην καθημερινότητα του, όπως π.χ. θέματα καθαριότητας και σκουπιδιών, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, θέματα ηλεκτροφωτισμού κ.α., μέχρι και έκτακτα περιστατικά
που απαιτούν την δημοτική συνδρομή. Κάθε πολίτης μπορεί να στείλει άμεσα, χωρίς κόστος και χωρίς να τηλεφωνήσει ή να επισκεφτεί το Δήμο όλα τα αιτήματα που τον
αφορούν.Η αποστολή αιτημάτων είναι δυνατή μέσω της
δωρεάν εφαρμογής Novoville για smartphones με λογισμικό Apple iOS και Google Android. Γίνεται σε 4 απλά
βήματα:
•
Επιλογή τοποθεσίας
•
Επιλογή κατηγορίας αιτήματος
•
Προσθήκη φωτογραφίας
•
Αποστολή του αιτήματος στο Δήμο
Στη συνέχεια, το αίτημα παραλαμβάνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ενώ ο δημότης λαμβάνει
ζωντανή ενημέρωση στο κινητό του τηλέφωνο για την
πορεία επίλυσης του αιτήματος μέχρι την οριστική του
διευθέτηση.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, από την άλλη
πλευρά, έχουν πραγματική εικόνα των ζητημάτων της πόλης, μπορούν να προγραμματίσουν καλύτερα τις εργασίες
τους και κυρίως είναι υπόλογες για το έργο και την ανταπόκριση τους προς τους πολίτες.
Παράλληλα, ο Δήμος μπορεί να ενημερώνει και να
επικοινωνεί με τους δημότες και επισκέπτες του για όλα
τα δρώμενα που λαμβάνουν χώρα, μέσω της αποστολής
νέων και ανακοινώσεων, καθώς και να λαμβάνει τη γνώμη τους για θέματα ποικίλης θεματολογίας με την διεξαγωγή σύντομων διαβουλεύσεων. Χρήσιμα τηλέφωνα και
συχνές ερωτήσεις ανανεώνονται ζωντανά και είναι διαθέσιμα μέσω της εφαρμογής, αναδεικνύοντας την σε ένα
ολοκληρωμένο εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης
του δημότη/επισκέπτη.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος δήλωσε:
«Με όχημά μας τις νέες τεχνολογίες και σύμμαχο τον πολίτη, βελτιώνουμε διαρκώς την ποιότητα ζωής στο Δήμο
μας με τρόπο διαφανή, μετρήσιμο και αποτελεσματικό.
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της χρήσης και λειτουργίας της πλατφόρμας
Novoville στο Δήμο και ευχαριστούμε όλους τους δημότες που βοηθούν τις δημοτικές υπηρεσίες να καταγράψουν και να επιλύσουν κάθε πρόβλημα που δυσχεραίνει
την καθημερινότητά τους. Όραμα και στόχος μας είναι να
βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο εξυπηρέτησης των δημοτών και την ποιότητα ζωής στο Δήμο μας».

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Ολοκληρώθηκε ο κλάδος των Εξαμιλίων,
αξιοποιούνται τα νερά του Βιολογικού
Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Αντώνης Καραμανλής μίλησε για ένα έργο ζωτικής
σημασίας, που θα καλύψει όλη την αγροτική περιοχή του τέως δήμου Κορινθίων

Ο

λοκληρώθηκε και ο δεύτερος κλάδος του έργου
αξιοποίησης νερών του Βιολογικού καθαρισμού της
Κορίνθου για άδρευση, στην περιοχή των Εξαμιλίων. Το σπουδαίο
για τους παραγωγούς του δήμου
Κορινθίων έργο θα παραδοθεί στο
σύνολό του τους επόμενους 3 μήνες
με την ολοκλήρωση των κλάδων σε
Άγιο Γεώργιο και Κουτουμάτσα.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης
Νανόπουλος από τον κλάδο Εξαμιλίων όπου βρέθηκε σήμερα ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν και
συμβάλουν στην ολοκλήρωση του
δύσκολου αυτού τεχνικά έργου.

«Καταβάλλουμε καθημερινά με τα
στελέχη της ΔΕΥΑΚ προσπάθειες
ώστε το έργο αυτό που παρουσίαζε
πολλά προβλήματα όταν το παραλάβαμε, να συνεχιστεί και φυσικά
να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί
στους παραγωγούς» .
Τεχνικά στοιχεία του έργου έδωσε ο εργολάβος κάνοντας λόγο για
τελευταίας τεχνολογίας αντλίες που
θα εξασφαλίζουν την σωστή και
ομαλή λειτουργία τους, για μεγάλη
παροχή ύδατος το 24ωρο και για
κόστος ιδιαίτερα χαμηλό.
Η ανάδοχος εξήρε τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν από το
Δήμαρχο για την απεμπλοκή του

έργου ώστε σήμερα να μιλάμε για
ολοκλήρωση του τους επόμενους
2-3 μήνες.
Από την πλευρά της ΔΕΥΑΚ ο
Διευθυντής Αντώνης Καραμανλής
μίλησε για ένα έργο ζωτικής σημασίας, ένα έργο που θα καλύψει
όλη την αγροτική περιοχή του τέως
δήμου Κορινθίων ενώ εξετάζεται,
όπως ανέφερε, και η επέκταση σε
όλες τις αγροτικές περιοχές του δήμου.
Τέλος, ο τοπικός Πρόεδρος ευχαρίστησε το Δήμαρχο που κατόρθωσε να προχωρήσει και να παραδώσει στην περιοχή ένα έργο που
παρέλαβε σταματημένο.

Ν. Σταυρέλης: Δεν
περίμενα ούτε μπράβο,
ούτε ευχαριστώ, ούτε
συγχαρητήρια
Διασώσαμε 850.000 ευρώ,
λέει ο αρχηγός της ελάσσονος
αντιπολίτευσης

Με μια ανάρτησή του στο Facebook
ο αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης του δήμου Κορινθίων σημειώνει
τα εξής για τον προϋπολογισμό έργων
οδοποιίας:
«Πριν λίγες ημέρες αποφασίσαμε στην
Οικονομική Επιτροπή την υποβολή αιτήματος ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντ. Τρίτσης δύο έργων Αγροτικής Οδοποιίας συνολικού προϋ/σμού
4.020.000 €
α)Βελτίωση δρόμου Αγ. Βασιλείου
έως δρόμο Στεφανίου-Μυκηνών και
β)Βελτίωση οδού σύνδεσης της κοινότητας Σοφικού με την κοινότητα Δήμαινας)
Εξέφρασα τότε τους προβληματισμούς
μου για το ύψος του προϋπολογισμού,
δεδομένου ότι τα ίδια έργα σε αποστάσεις και ποσότητα το 2018 είχαν εγκριθεί
από το Δημοτικό Συμβούλιο συνολικά
1.737.000 €.
Σήμερα η Δημοτική Αρχή επανέφερε στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα
για τροποποίηση μειώνοντας τελικά το
ποσόν σε 3.150.000 € λόγω λάθους στις
μελέτες.
Όπως βλέπουν οι δημότες μας, δεν
κάνουμε μικροπολιτική.
Τα συμφέροντα του Δήμου και των
δημοτών προστατεύουμε.
Γλιτώσαμε 850.000 €.
Έτσι θα συνεχίσουμε, λέγοντας ναι στα
έργα , αλλά με παράλληλο έλεγχο».

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
& ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ

Γλ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ

Ζευγολατιό
Κορινθίας

Άσσος
Κορινθίας

ΤΗΛ.:

ΤΗΛ.:

27410 56566

27410 89117

∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ

Κιν.: 6944 243418 & 6937 114763

BOX CENTER
Γ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ - Ν. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ

ΠΩΛΗΣΗ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
& ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ζευγολατιό Κορινθίας
τηλ: 27410 55151
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Απάντηση Νανόπουλου στην ανοιχτή επιστολή
των 90 πολιτών για το μνημείο του Αποστόλου Παύλου

Σ

Η διαδρομή που προτείνεται θα έχει ως επίκεντρο 8 αστικά σύνολα

την ανοικτή επιστολή των 90 δημοτών που
ζητούν να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα της πλατείας και του μνημείου
του Απόστολου Παύλου απάντησε ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος.
Στην απάντησή του ο δήμαρχος αναφέρει:
«Αγαπητοί δημότες
Η απάντηση για το ζήτημα που θέτετε έχει δοθεί στην
διάρκεια του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου Κορινθίων στις 17 Φεβρουαρίου, στον εκπρόσωπό σας
και Δημοτικό Σύμβουλο κ.Παναγιώτη Σπύρου. Επειδή επανέρχεστε με δημόσια και ανοιχτή επιστολή σας
κάνοντας λόγο μάλιστα για «θεσμική απρέπεια» (!) του
Δημάρχου επαναλαμβάνω όσα δημόσια είπα και κατεγράφησαν στην εν λόγω συνεδρίαση.
Η αρχική αίτηση σας αφορούσε το Μνημείο του
Αποστόλου Παύλου και την τοποθέτηση του στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη. Αφού σας υπενθυμίσω πως
υπάρχει ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου γι
αυτήν την ενέργεια με την θετική μάλιστα ψήφο του εκπροσώπου σας κ.Παναγιώτη Σπύρου, σας τονίζω πως
καμία αντίρρηση δεν έχω να γίνει αυτή η συζήτηση.
Η αίτηση σας αυτή μεταγενέστερα, αφού ζητήθηκε
να κατατεθούν και οι υπογραφές των δημοτών που
υποστηρίζουν το αίτημα στην γραμματεία του Δημοτικού συμβουλίου( όπως άλλωστε ορίζει και ο νόμος),
άλλαξε αντικείμενο και πλέον θέτει συνολικά το ζήτημα
της πλατείας και όχι μόνο του μνημείου.

Αυτή η συζήτηση θα γίνει στο χρόνο που πρέπει,
όταν δηλαδή τελειώσουν οι δικαστικές εκκρεμότητες
και οι εμπλοκές με τον εργολάβο του έργου. Νωρίτερα
θα ήταν επιζήμια για τα συμφέροντα του δήμου Κορινθίων. Θα έθετε σε κίνδυνο την παράδοση του έργου.
Προστατεύω λοιπόν τους πολίτες και δεν τους απαξιώνω φροντίζοντας το έργο επιτέλους να παραδοθεί σε
χρήση τους!
Οι ενστάσεις σας για τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση της πλατείας συνολικά θα έπρεπε να έχουν γίνει
πριν να υπογραφεί η σύμβαση εκτέλεσης του έργου
στις 24 Ιουλίου 2018! Το έργο εκτελείται επί της αρ-

χικής μελέτης οποιαδήποτε τροποποίηση της οποίας
θα οδηγούσε σε νέες περιπέτειες και καθυστερήσεις,
αφήνοντας μια τρύπα στο κέντρο της πρωτεύουσας για
πολλά χρόνια.
Θα κλείσω λέγοντας σας πως ο Δήμαρχος και η δημοτική αρχή αποδεικνύουν στην πράξη στα 2 χρόνια
διοίκησης τους την προσήλωση στις δημοκρατικές διαδικασίες, τον διάλογο, την συνεργασία και την σύνθεση απόψεων. Με τις παρατάξεις, με τους υπαλλήλους,
με τους πολίτες . Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε
και στο μέλλον!»

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Lockdown: Υπευθυνότητα και το μέγιστο
της ατομικής ευθύνης ζητά ο Αννίβας

Έ

Σε αυξημένη επιτήρηση η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας μετά την αύξηση
των κρουσμάτων που σημειώθηκε τις τελευταίες μέρες

κκληση απευθύνει ο δήμαρχος Βέλου-Βόχας Αννίβας Παπακυριάκος προς
κάθε πολίτη να τηρηθούν
τα μέτρα που επιβάλλει η πολιτεία,
ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του
κορωνοϊού.
Το καθεστώς της αυξημένης επιτήρησης εφαρμόστηκε σε όλο το νομό
Κορινθίας μετά την αυξητική τάση
που παρουσίασαν τα κρούσματα κορωνοϊού.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΕΟΔΥ αρκετά θετικά
κρούσματα καταγράφηκαν στο Ζευγολατιό μετά τα ράπιντ τεστ που έγιναν στη λαϊκή του χωριού.
Στο πλαίσιο αυτό ο δήμαρχος ΒέλουΒόχας Αννίβας Παπακυριάκος καλεί όλους να δείξουν το μέγιστο της
ατομικής ευθύνης καθώς πάνω από
οποιοδήποτε μέτρο, εμείς προσωπικά είμαστε αυτοί που με την στάση
μας θα δώσουμε συνολική λύση στην
σημερινή κατάσταση.

Αναλυτικά τα μέτρα
Τα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι και
την 8η Μαρτίου σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας
Κορινθίας είναι:
1ο. Απαγόρευση κυκλοφορίας από

τις 6 το απόγευμα έως τις 5 το πρωί
2ο. Αναστέλλεται η λειτουργία των
Λυκείων δια ζώσης. Για τα Λύκεια
θα εφαρμόζεται η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης. Οι υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) και οι βρεφονηπιακοί
σταθμοί θα λειτουργούν με φυσική
παρουσία.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
∆ΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΠΟΥΛΙΑΣ
9 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ σε αγορές πετρελαίου
με όλες τις πιστωτικές κάρτες ALPHA BANK

Β. ΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΗΛ.: 27410 54246 ΚΙΝ.: 6944 261260

3ο. Στους χώρους λατρείας, επιτρέπονται μέχρι 9 άτομα κατά την τέλεση
λειτουργιών.
4ο. Η λειτουργία καταστημάτων γίνεται με την μέθοδο της παράδοσης
click away. Στα καταστήματα ένδυσης, υπόδησης, καθώς και τα κομμωτήρια, τα καταστήματα περιποίησης και τα βιβλιοπωλεία γίνεται με

τη διαδικασία του προκαθορισμένου
ραντεβού. Τα καταστήματα κλείνουν
στις 5 το απόγευμα.
5ο. Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ κλειστά.
Για οποιαδήποτε εξέλιξη καθώς επίσης και για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση

14 Δήμος Βέλου-Βόχας
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για ένταξη στο μητρώο Απογραφέων
Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας
περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική
αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 15ης Φεβρουαρίου
2021 μέχρι και την 24η ώρα της 28ης Φεβρουαρίου 2021.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων έχουν
μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης,
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και
Οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων
Ασφαλείας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία .
Οι Απογραφείς που θα επιλεγούν, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 36,
39 και 41 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων
και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
Σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 5, του Νόμου 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-022021), το νομικό καθεστώς ατόμων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων
του Ο.Α.Ε.Δ., επιδοτούμενων ή μη, δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της απασχόλησής τους στη Απογραφή Γεωργίας -Κτηνοτροφίας 2021.
Στην περίπτωση που συνταξιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016
ενταχθούν στο Μητρώο, και δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι φορέας Γενικής
Κυβέρνησης, ισχύουν τα προβλεπόμενα για την απασχόληση συνταξιούχων
στο άρθρο αυτό, όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020.
Στην περίπτωση που υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμ ενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
ενταχθούν στο Μητρώο , μπορούν να απασχοληθούν στην Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας χωρίς να απαιτείται πρότερη έγκριση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου του φορέα τους, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, του Νόμου
4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021).
H Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας θα διενεργηθεί με μικτό σύστημα,
που περιλαμβάνει:
α) ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και β) συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους
απογραφείς, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με τους κατόχους των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε Δημοτικά/Κοινοτικά Γραφεία,
συνεταιρισμούς κ.ά., ή, κατ’ εξαίρεση, μέσω τηλεφώνου ή μέσω προσωπικής
συνέντευξης στην οικία του απογραφόμενου, για όσες γεωργικές – κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή, λαμβάνοντας
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Όλα τα ερωτηματολόγια της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας θα συμπληρωθούν με
ηλεκτρονικά μέσα (σταθερούς ή φορητούς Η/Υ ή tablets) μέσω διαδικτυακής
(web) εφαρμογής.
Ειδικότερα, έργο των Απογραφέων είναι η επικοινωνία με τους απογραφόμενους, η υποστήριξη και η παροχή βοήθειας και επεξηγήσεων στους αυτοαπογραφόμενους για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ηλεκτρονικά,
η παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής, η ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων όπου δεν γίνει αυτοαπογραφή, ο έλεγχος της
πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους αυτοαπογραφόμενους, η πλήρης και έγκαιρη υποβολή όλων των ερωτηματολογίων
που θα τους ανατεθούν από τον Επόπτη της Απογραφής, σύμφωνα με τις
οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.
Λόγω της φύσης των εργασιών της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας,
οι Απογραφείς πρέπει να είναι υγιείς, με καλή φυσική κατάσταση, να έχουν
καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και γνώση και ευχέρεια χειρισμού Η/Υ
ή/και tablet, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες
της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.
Η παροχή υπηρεσιών των Απογραφέων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο
8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (ΦΕΚ 2390/
Β΄/28.08.2012).
Οι Απογραφείς, πριν αναλάβουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που θα τους ανατεθούν προς απογραφή, είναι υποχρεωμένοι να
παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο γίνεται από τον
αρμόδιο Επόπτη της Περιφερειακής Ενότητας που έχουν δηλώσει και επιλέξει να απασχοληθούν.
Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, οι οποίες θα είναι ταυτόχρονα και Υπεύθυνες Δηλώσεις για όσα
δηλώνονται από τους υποψήφιους, θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: https://elstatmis.statistics.gr/ords/f?p=110 Πριν την
υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν
την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ,
στην κεντρική σελίδα του Portal, θεματική ενότητα «Στατιστικές», ένδειξη
«Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021», η οποία περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο ή την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι Απογραφείς μπορούν
να απευθύνονται, κατά προτίμηση, στα e-mails: synergates@statistics.gr
και apografi_georgias@statistics.gr ή στα τηλέφωνα 213 135 3035 ή 3050
ή 2383 ή 2182 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες)
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Ανείπωτη τραγωδία: Ράγισαν
καρδιές για τον 19χρονο Θοδωρή

Τ

ραγωδία γράφτηκε το βράδυ της Τρίτης 23
Φεβρουαρίου στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο ύψος του Κοκκωνίου,
καθώς νεκρός ανασύρθηκε από το όχημά
του 19χρονος οδηγός. Το αυτοκίνητο του 19χρονου
Θοδωρή από το Χαλκί, «καρφώθηκε» σε μάντρα
σπιτιού σκορπώντας θλίψη και δάκρυα σε όλους
όσους τον γνώριζαν.
Ο άτυχος νεαρός, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία,
έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σφοδρά σε μάνδρα κατοικίας
στο Κοκκώνι του Δ. Βέλου – Βόχας.
Στο σημείο του τρομακτικού τροχαίου στην Κόρινθο
έσπευσαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου. Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος
με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο
Κορίνθου, όπου δυστυχώς οι γιατροί διαπίστωσαν
το θάνατό του.
Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου.

Ο Άρης Βοχαικού αποχαιρετά τον αθλητή
της ομάδας του
«Θοδωρή για πάντα μαζί μας. Χθες το βράδυ έφυγε

ένας αθλητής μας στην άσφαλτο και δεν μπόρεσε να
κρατηθεί στη ζωή αφού υπέκυψε στα τραύματα του.
Ο 19χρονος Θοδωρής Μίχος. Σύσσωμη η ομάδα μας
εύχεται τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του
άτυχου αθλητή μας».

Συλλυπητήρια επιστολή του ΠΑΣ
Παννεμεατικός
«Η οικογένεια του ΠΑΣ Παννεμεατικός εκφράζει
τη θλίψη και την οδύνη της, για τον αδόκητο χαμό
του πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου Θοδωρή
Μίχου.
Μόλις στα 19 του ο Θοδωρής “έφυγε” για τη “γειτονιά των αγγέλων”.
Τίμησε τη “βυσσινί” φανέλα τη σεζόν 2019-20, βοηθώντας στην πορεία του συλλόγου.
Ένα χαμογελαστό παιδί που είχε όλο το μέλλον
μπροστά του.
Δυστυχώς η ζωή πολλές φορές είναι άδικη.
Η άσφαλτος πήρε ένα ακόμα νέο παιδί.
Καλό ταξίδι Θοδωρή.
Δύναμη και αμέριστη συμπαράσταση στην οικογένειά του».
Η εφημερίδα μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια του αδικοχαμένου Θοδωρή.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Πάνω από 700 γυναίκες έχουν ήδη
εξεταστεί στην κινητή μονάδα του
Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας

ΧΑΔΑ ΚΙΑΤΟΥ
Τηλεδιάσκεψη για την
αποκατάστασή του

Το θέμα της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ
Κιάτου -για τον οποίον καταβάλλεται
ημερήσιο πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή
Ενωση- αποτέλεσε αντικείμενο τηλεδιάσκεψης την οποία ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου είχε την Τρίτη 23
Φεβρουαρίου, με τον γενικό γραµµατέα
Συντονισµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων
του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Μανώλη Γραφάκο.
Στην διάσκεψη, με τη συμμετοχή επίσης
του δημάρχου Σικυωνίων Σπύρου Σταματόπουλου, του προέδρου του ΦοΔΣΑ
Πελοποννήσου Σταύρου Αργειτάκου,
όπως επίσης τεχνικών και νομικών στελεχών, ο περιφερειάρχης σημείωσε ότι
η Περιφέρεια Πελοποννήσου προτίθεται
να διαθέσει περί τα 120.000 ευρώ για
την αποκατάσταση του πιο πάνω χώρου,
με επιδίωξη να χρηματοδοτηθεί το εν
λόγω έργο από το πρόγραμμα “Αντώνης
Τρίτσης”.

Μ

ε σημαντική συμμετοχή εκατοντάδων γυναικών από το δήμο Σικυωνίων συνεχίζεται το
πρόγραμμα που υλοποιεί ο Δήμος Σικυωνίων
σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και
την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.
Το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών ελέγχων ξεκίνησε την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, αποσκοπεί στην έγκαιρη
διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της
μήτρας, προσφέροντας δωρεάν μαστογραφία και τεστ

Παπανικολάου και συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή.
Μέχρι στιγμή πάνω από 700 γυναίκες έχουν ήδη εξεταστεί. Η εξέταση γίνεται από την κινητή μονάδα του
ιδρύματος Ογκολογίας, η οποία βρίσκεται στην πλατεία
μπροστά από το δημαρχείο, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 27423 60130.
Ο δήμος Σικυωνίων καλεί όλες τις γυναίκες να προσέλθουν για εξετάσεις και υπενθυμίζει ότι η πρόληψη
σώζει ζωές.

Ποικιλία υλικών & χάντρες
για να φτιάξετε
το δικό σας κόσµηµα
Μοναδικά χειροποίητα
κοσµήµατα & αξεσουάρ
Ελλήνων σχεδιαστών
Στο κατάστηµα Jenny’s Artshop στο Κιάτο

Τζένη Μαυραγάνη
Περιάνδρου 1Α Κιάτο, Τ: 2742 400 948
Ε: jennysartshop1@gmail.com

- Ακοολογικός έλεγχος
παίδων & ενηλίκων

- Έλεγχος λαβυρινθικής
λειτουργίας (Ίλιγγος/Ζάλη)

- Εκτίμηση εμβοών (βουητά)
και ροχαλητού

- Ενδοσκοπικός έλεγχος
ρινός, φάρυγγα, λάρυγγα
και ώτων

16 Δήμος Σικυωνίων
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Φενεός, Στυμφαλία: Πρωταγωνιστούν
τουριστικά στις υπαίθριες δραστηριότητες

Η

ορεινή Κορινθία και συγκεκριμένα οι περιοχές Στυμφαλίας και Φενεού φαίνεται ότι
ξεχωρίζουν και πρωταγωνιστούν τουριστικά
στις υπαίθριες δραστηριότητες, μια νέα μορφή τουριστικού προϊόντος η οποία αναπτύσσεται με ταχείς
ρυθμούς και έχει ως στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και την ανάδειξη περιοχών
στο τουριστικό προσκήνιο, που μέχρι τώρα δεν ήταν
στην πρώτη γραμμή της επισκεψιμότητας. Στην ίδια
γραμμή βρίσκονται στην Πελοπόννησο και το όρος
Μαίναλο, ο Πάρνωνας και τα Καλάβρυτα.
Κοινός παρανομαστής των πρωτοβουλιών που
έχουν εκκινήσει, τόσο σε επίπεδο προβολής τους,
όσο και σε τεχνικό και θεσμικό σκέλος, είναι η μεγέθυνση του οικονομικού αποτυπώματος στις τοπικές
κοινωνίες αλλά και η συνεισφορά των υπαίθριων
δραστηριοτήτων τους στα συνολικά τουριστικά μεγέθη της χώρας, όπως εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εμπειρογνώμονες του τουριστικού κλάδου.

Οι υπαίθριες δραστηριότητες (Outdoor
Activities) είναι όλη η “ελληνική εμπειρία”
Με το βλέμμα στραμμένο στην “επόμενη ημέρα”
για τον ελληνικό τουρισμό η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece, Iωάννα Δρέττα, αναφέρει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως οι υπαίθριες δραστηριότητες (ό,τι
έχει να κάνει με δράσεις στο βουνό, στα ποτάμια,
στη θάλασσα, στη σχέση του ανθρώπου με την φύση
κλπ) καταγράφουν μεγάλη ζήτηση διεθνώς και η
πανδημία μάλιστα την επιτάχυνε. «Αυτή τη στιγμή οι

υπαίθριες δραστηριότητες είναι “Drivers της ζήτησης
διεθνώς” και υπό το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα όχι μόνο
δεν πρέπει να μείνει πίσω, αλλά περιγράφεται και ως
ο ιδανικός τόπος για την ανάπτυξη τους σε παγκόσμια κλίμακα», αναφέρει και προσθέτει: «Η σημασία
αυτών των μορφών ανάπτυξης του θεματικού τουρισμού, δεν θα πρέπει να εντοπιστεί μόνο στην διεξαγωγή ενός αγωνίσματος, αλλά στο “πάντρεμα” που
επιτυγχάνεται με τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας, με την πολιτιστική κληρονομιά και τις τοπικές
οικονομίες κλπ. Είναι όλη η ελληνική εμπειρία».

Οικοσυστήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ζουν από τις υπαίθριες δραστηριότητες
Προς επίρρωση των παραπάνω ο πρόεδρος του
Τουριστικού Οργανισμού Πελοποννήσου, Κωνσταντίνος Μαρινάκος, επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι
μέσα από τις υπαίθριες δραστηριότητες περνάει και η
ανάδειξη ελληνικών προορισμών, που το ρεύμα της
άνθισης του ελληνικού τουρισμού δεν τις “άγγιξε”.
Προερχόμενος από μια Περιφέρεια που χαίρει φυσικής ομορφιάς και πεδίων ξεδίπλωσης θεματικών
μορφών τουρισμού, ο κ. Μαρινάκος επισημαίνει ότι
το όρος Μαίναλο, ο Πάρνωνας, η ορεινή Κορινθία,
τα Καλάβρυτα κλπ ξεχωρίζουν για τις υπαίθριες δραστηριότητες τους. Γύρω από αυτούς τους ορεινούς
όγκους της Πελοποννήσου, όπως τονίζει, έχουν οργανωθεί επιχειρήσεις, που συνεισφέρουν στο τοπικό
εισόδημα και την απασχόληση κλπ. Για παράδειγμα
στο Μαίναλο δραστηριοποιούνται περίπου 200 μι-

ΛΑΓΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Στρατιωτικός Ιατρός
Ψυχιατρική Κλινική 251 ΓΝΑ
Καλογεροπούλου 1 & Μαυρούλια,
Κιάτο Κορινθίας 20200
τηλ.: 2742400072 κιν.: 6983520020
glagonas@gmail.com

κρές οικογενειακές τουριστικές επιχειρήσεις, δυναμικότητας 2.000 κλινών προσφέροντας απασχόληση
σε 400 περίπου άτομα. Υπερτριπλάσιος είναι ο αριθμός εργαζομένων που αναπτύσσεται σε υπηρεσίας
εστίασης και αναψυχής, με όχημα τις υπαίθριες δραστηριότητες.

Πρωτοβουλίες για την διάδοση των υπαίθριων
δραστηριοτήτων
Στο μεταξύ το στοίχημα, που θα πρέπει να κερδηθεί στο μέτωπο αυτό, δεν είναι άλλο από τη διάδοση
των υπαίθριων δραστηριοτήτων εκτός συνόρων και
η προσέγγιση της “αγοράς στόχου” για την Ελλάδα.
Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη η Marketing Greece
τρέχει καμπάνια, που τοποθετεί την Ελλάδα στον
χάρτη της συνεχώς αυξανόμενης τάσης για υπαίθριες δραστηριότητες.
Στόχος της καμπάνιας, όπως τονίζει η κυρία Δρέττα, είναι αυτή να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις
του ταξιδιώτη, ο οποίος επηρεασμένος από το καινούριο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, αλλάζει
πλέον συνήθειες και αναδιαμορφώνει τις επιλογές
του. Στο προσκήνιο των νέων συνηθειών πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζει η ανάγκη να νιώθει κανείς
ασφαλής, διατηρώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές
αποστάσεις και διεκδικώντας περισσότερο «χώρο»
για τον ίδιο και τον συνταξιδιώτη του. Παράλληλα,
η επαφή με τη φύση επαναξιολογείται δίνοντας βαρύτητα στα θετικά συναισθήματα που αυτή προκαλεί
όπως η ευτυχία, η χαρά και η ελευθερία.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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Αντιπλημμυρικά, αρδευτικά και οδοποιίες
συζητήθηκαν με τους αντιπεριφερειάρχες

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Στη Νεμέα (πιθανόν)
ο επίγειος σταθμός
«Ανοιξαν» και για την Ελλάδα οι
προπαραγγελίες για το δορυφορικό
ίντερνετ του Έλον Μασκ από την
εταιρεία του, Starlink. Η δυνατότητα
προπαραγγελίας είναι διαθέσιμη μέσω
της ιστοσελίδας της εταιρείας, που
είναι θυγατρική της SpaceX του Έλον
Μασκ. Η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη
στα μέσα με τέλη του 2021.
Η είσοδος της Starlink στην αγορά
υπηρεσιών σύνδεσης με το διαδίκτυο
αναμένεται να προκαλέσει κλυδωνισμούς στην ελληνική αγορά, καθώς
αν και τιμολογείται ακριβότερα θα
παρέχει 100% κάλυψη της ελληνικής
επικρατείας και υπόσχεται ταχύτητες
που φτάνουν και τα 150 Mbps.
Οι χρήστες για να συνδεθούν με το
«δορυφορικό ίντερνετ» χρειάζονται
ένα δορυφορικό πιάτο όμοιο με εκείνο
της δορυφορικής τηλεόρασης. Οι
δορυφόροι της Starlink συνδέονται με
έναν επίγειο σταθμό εν προκειμένω
στην Ελλάδα. Ο επίγειος σταθμός
αναμένεται να αναπτυχθεί είτε στη
Νεμέα είτε στις Θερμοπύλες, σύμφωνα με πληροφορίες. Η υπηρεσία στοιχίζει 99 ευρώ τον μήνα και το κόστος
του εξοπλισμού κυμαίνεται γύρω στα
499 δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
εγκατάσταση τέτοιου τύπου συνδέσεων δεν απαιτεί χρόνο και τεχνογνωσία.
Σύμφωνα με τη Starlink οι ρυθμίσεις
μπορούν να γίνουν εύκολα μέσω της
εφαρμογής που είναι ήδη διαθέσιμη
στο App Store και Google Play για iOS
όσο και για Android συσκευές αντίστοιχα και είναι Portable, δηλαδή μπορεί
να μεταφερθεί και σε άλλο σημείο.

Σ

ημαντικά έργα που αφορούν
στο δήμο Νεμέας αποτελούσαν
τη θεματολογία συνάντησης
στην ΠΕ Κορινθίας. Η συζήτηση περιστράφηκε σε έργα αντιπλημμυρικά,
αρδευτικά, στο γήπεδο των Αρχαίων
Κλεωνών, καθώς και σε έργα οδοποιίας όπως οι δρόμοι Ψάρι – Νεμέα –
Σκοτεινή, Νεμέα – Κούτσι – Στιμάγκα,
η συντήρηση του επαρχιακού δρόμου
Αρχαίας Νεμέας και ο κόμβος στον

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κ Ο Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ

ίδιο δρόμο, κι ακόμα η ανάπλαση της
οδού Δερβενακίων στην Νεμέα.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Τάσος
Γκιολής με τον δήμαρχο Κώστα Φρούσιο, παρουσία και των αντιπεριφερειαρχών Υποδομών Κορινθίας – Αργολίδας Χάρη Βυτινιώτη και Πολιτισμού
Αθηνάς Κόρκα.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος -ο
οποίος συνοδευόταν από τους δημο-

H ΟΔΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘIΑΣ φροντίζει για
την άμεση εξυπηρέτησή σας.
Μεταφέρουμε το αυτοκινητό σας

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κ Ο Ρ Ι Ν ΘστονΙ προορισμό
Α Σ

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

της επιλογής σας

γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα
σε προσιτές τιμές.

Είμαστε σε ετοιμότητα να
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο
παρουσιαστεί στο δρόμο σας.
Είμαστε επαγγελματίες με

μηχανολογικές γνώσεις

Tηλ.: 6949 172 999
με διάθεση να καλύψουμε
την ανάγκη και του πιο
απαιτητικού περιστατικού.

Μεταφορές
στον
Γεωργικών μηχανημάτωνΆμεσα
• Σκαφών
προορισμό
•Κλαρκ • Αυτοκινήτων • Δικύκλων

σας!!!
Άμεσα στον προορισμό σας

ΓΕΩΡΓΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Κ Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Ρ Ι Ν Θ Ι Α Σ
H ΟΔΙΚH ΒΟHΘΕΙΑ
ΚΟΡΙΝΘIΑΣ φροντίζει για
την άμεση εξυπηρέτησή σας.
Μεταφέρουμε το αυτοκινητό σας

στον προορισμό
της επιλογήςΚΛΑΡΚ
σας

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ

γρήγορα, άμεσα, υπεύθυνα

τιμές.
Tηλ.: 6949προσιτές
172
999
σε

Είμαστε σε ετοιμότητα να
αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε
πρόβλημα μικρό ή μεγάλο
παρουσιαστεί στο δρόμο σας.
Είμαστε επαγγελματίες με

μηχανολογικές γνώσεις

www.odiki-voitheia-korinthias.gr

με διάθεση να καλύψουμε
την ανάγκη και του πιο
απαιτητικού περιστατικού.

Άμεσα στον
προορισμό
σας!!!

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΚΛΑΡΚ

τικούς συμβούλους Χρήστο Γεωργακόπουλο, Απόστολο Γιαννακόπουλο
και τον πρόεδρο των Αρχαίων Κλεωνών Φάνη Βουρβόπουλο- εξέφρασαν
ευχαριστίες για την εξαιρετική, όπως
την χαρακτήρισαν, συνεργασία με τον
περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα και εν γένει τα στελέχη της
περιφερειακής Αρχής.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Στον Πέτσα με τη Σούκουλη ο δήμαρχος Νεμέας
Συζητήθηκαν οι αναπτυξιακές προοπτικές του δήμου, το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"
και η παραμονή των ΕΛΤΑ στη Νεμέα - Τι γίνεται στο δήμο με τα κρούσματα κορωνοϊού

Σ

υνάντηση
πραγματοποίησε
στο Υπουργείο Εσωτερικών
με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, ο
δήμαρχος Νεμέας Κώστας Φρούσιος συνοδευόμενος από τη βουλετή
Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη. Στο
πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν
θέματα σχετικά με :
-το αναπτυξιακό πρόγραμμα Αντώνης
Τρίτσης
- την παραμονή του καταστήματος
ΕΛΤΑ στο Δήμο Νεμέας
- τους μικρούς δήμους και τον τρόπο
ενίσχυσής τους.
Την επομένη η κα Σούκουλη Μαριλένα επισκέφτηκε το Δημαρχείο
Νεμέας, προκειμένου να συζητηθεί
εκτενέστερα με παρουσία πολιτών το
θέμα που έχει προκύψει αναφορικά
με τους δασικούς χάρτες.

Τι γίνεται με τα κρούσματα
κορωνοϊού στη Νεμέα
Η ανησυχία του κόσμου μετά την
επιβολή του σκληρού lockdown ειδικά στην περιοχή της Νεμέας από το
Σάββατο 20/02 ανάγκασε το δήμαρχο
με δελτίο τύπου να εξηγήσει ότι: «στο
δήμο Νεμέας, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της γενικής Γραμματείας Πο-

λιτικής Προστασίας μέχρι σήμερα Σάββατο πρωί 20/2 καταγράφονται ΜΟΝΟ
2 θετικά στον κορονοϊό κρούσματα και
αυτά ήδη διανύουν κατάσταση καραντίνας εδώ και αρκετές μέρες μέσα στο
πλαίσιο των 14 ημερών που προβλέπει
το υγειονομικό πρωτόκολλο. Η καραντίνα ισχύει και για τις επαφές τους που
ο αριθμός τους ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ τις 9.
Για πολλούς που επιζητούν άμεση
ενημέρωση σχεδόν καθημερινά κατανοώ τις ανησυχίες τους αλλά τονίζω γι’
άλλη μια φορά πως ούτε οι Δήμαρχοι
έχουν ενημέρωση παρ’ όλο που επανειλημμένα το έχουμε ζητήσει.
Για κάποιους που βιάστηκαν να κα-

ταλογίσουν ευθύνες, όπως κάνουν
πάντα, κατανοώ «τους σκοπούς τους»
μέσα στο πλαίσιο της ελεύθερης έκφρασης γνώμης, άποψης και «υγιούς»
πολιτικής κριτικής.
Όλα αυτά όμως δεν σηματοδοτούν ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ χαλάρωσης, αντιθέτως πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε το
θεσμικό πλαίσιο που επιβλήθηκε στο
Δήμο μας, τουλάχιστον όπως είμαστε
υποχρεωμένοι μέχρι ν ‘ αλλάξει κάτι.
Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας για 10 μέρες ισχύουν τα
παρακάτω μέτρα:
• Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6

το απόγευμα έως τις 5 το πρωί.
• Τηλε-εκπαίδευση για τα Λύκεια και
δια ζώσης λειτουργία εκπαίδευσης
σε όλες τις υπόλοιπες βαθμίδες.
• Χώροι λατρείας: Πραγματοποίηση
λειτουργιών σε χώρους λατρείας με
ανώτατο όριο τα 9 άτομα.
• Λειτουργία λιανεμπορίου με τη μέθοδο click away και καταστημάτων
ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοπωλείων, κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής περιποίησης με
προκαθορισμένο ραντεβού (click in
a shop) και με ένα άτομο ανά 25 τ.μ.
• Κλειστά τα καταστήματα τις Κυριακές.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης
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ΒΡΟΧΕΣ
Στα πέντε μικρότερα
ύψη βροχοπτώσεων
του 2020 το Δερβένι
Είναι κοινά αποδεκτό ότι το 2020
για την περιοχή μας κάθε άλλο
παρά βροχοφόρο ήταν. Την κοινή
πεποίθηση επιβεβαίωσαν τα στατιστικά στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που για το 2020
κατέγραψαν τα πέντε μεγαλύτερα
ύψη βροχόπτωσης σε Ασή Γωνιά
Χανίων (2.865 χιλιοστά), Ασκύφου
Χανίων (2.650), Σέττα Ευβοίας
(2.383), Στενή Ευβοίας (2.207) και
Ζαγορά Πηλίου (1.995).
Αντίθετα τα πέντε μικρότερα ύψη
βροχής σημειώθηκαν σε Σαλαμίνα
(286 χιλιοστά), Νάξο (277), Νίσυρο
(276), Δερβένι Κορινθίας (275)
και Ίο (263).

Τ

Ζωντανεύει και πάλι το Ειρηνοδικείο στο Δερβένι

Ξ

εκίνησε την Παρασκευή 19
Φεβρουαρίου η εκπόνηση
της μελέτης για την αποκατάσταση και την επανάχρηση του Ειρηνοδικείου Δερβενίου.
Πρόκειται για την ανάδειξη ενός εμβληματικού κτηρίου με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία στην κεντρική πλατεία
του Δερβενίου και το οποίο συνδέεται
με την ταυτότητα και την ιστορία της
περιοχής.
Το κτήριο είχε υποστεί σημαντικές
φθορές από το πέρασμα του χρόνου
αλλά και την διάβρωση των ακτών και
είχε κλείσει και εγκαταληφθεί για σημαντικό χρονικό διάστημα.
Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Το κτήριο το οποίο είναι παραχωρημένο στο Δήμο μας από
την προηγούμενη δημοτική περίοδο
μπορεί να αποτελέσει ένα πόλο έλξης
για όλη την περιοχή και να αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα της πόλης.

Προσφορά Εξοπλισμού σε Σχολεία
του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης

ρία σχολεία του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης υποδέχτηκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον απαραίτητο εξοπλισμό για την
εύρυθμη λειτουργία τους.
Πιο συγκεκριμένα, το Δημοτικό Σχολείο Μάννας, το
Δημοτικό Σχολείο Καμαρίου και το Νηπιαγωγείο Πιτσών, παρέλαβαν θρανία, καρέκλες, πίνακες και λοιπό
εξοπλισμό μέσω της βοήθειας που παρείχε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας.
Η στήριξη των σχολικών μονάδων για την αρτιότερη
υποδομή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελεί βασική προτεραιότητα, αποδεικνύει το ενδιαφέρον για τις
ανάγκες της εκπαιδευτικής λειτουργίας και χαιρετίζεται
από την τοπική κοινωνία.
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Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Βλάσης Τσιώτος: «Στενοί ορίζοντες αντιπολίτευσης»

Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης έκανε την παρακάτω δήλωση αναφορικά με τα
θέματα του Ειρηνοδικείου Δερβενίου και της ΔΕΥΑΞΕ.

Ο

ρόλος μιας αντιπολίτευσης η
οποία προσδοκά να φιλοτεχνήσει μια αξιόπιστη και υπεύθυνη
εικόνα συμβάλλοντας έτσι στην
πρόοδο του τόπου, απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να ελέγχει τις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, να κρίνει
τα αποτελέσματα του έργου της, αλλά
και να στηρίζει τις σωστές αποφάσεις
της Δημοτικής Αρχής, προτείνοντας
παράλληλα έργα και δράσεις οι οποίες
ωφελούν τον Δήμο.
Η υπεύθυνη κριτική είναι απαραίτητο
συστατικό της δημοτικής πραγματικότητας. Δρα εποικοδομητικά βοηθώντας
μια Δημοτική Αρχή να βελτιώνει λάθη
και αστοχίες, να τελειοποιεί θετικές αποφάσεις και γενικά προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες στον τόπο.
Ο επικεφαλής των «ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» κ. Καραβάς έχει επιλέξει
μια μορφή καθολικής αντιπολίτευσης
και ειρωνείας απέναντι σε κάθε σχεδόν
παραγωγική προσπάθεια της Δημοτικής
Αρχής. Μια κενή περιεχομένου αντιπολίτευση η οποία σκοπεύει αποκλειστικά
στην επικοινωνιακή αποδόμηση των
προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής,
αδιαφορώντας για κάθε ουσιαστικό
αποτέλεσμα.
Η τελευταία παλαιοκομματική προσπάθεια του να εμφανιστεί στο ζήτημα
του Ειρηνοδικείου ως όψιμος υπερασπιστής της Ευρωστίνης, την οποία
ανακάλυψε δημοτικά και επαγγελματικά
εσχάτως, αναδεικνύει μια ακόμη επιπόλαια και σπασμωδική προσπάθεια αποκόμισης ψευδών εντυπώσεων.
Η Δημοτική Αρχή στους 17 μήνες
της θητείας της έχει να αντιμετωπίσει 11

μήνες πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης η οποία έχει παραλύσει διαδικασίες
και έχει παγώσει χρονοδιαγράμματα.
Αναγνωρίζοντας ωστόσο την εμβληματική σημασία του Ειρηνοδικείου για
ολόκληρη την Ευρωστίνη, προχωρά σε
μια ολοκληρωμένη μελέτη παρέμβασης
σε αυτό. Μια παρέμβαση η οποία σέβεται την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία του
κτηρίου και έχει σαν στόχο να επιστρέψει στην τοπική κοινωνία ένα κτήριο
σημείο αναφοράς, όχι να εκτελέσει μία
απλή στατική μελέτη και ένα εξωτερικό
σουλούπωμα. Μία μελέτη με μικρό κόστος για τις προσφερόμενες υπηρεσίες
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτηρίου. Μια μελέτη η οποία θα οδηγήσει σε
μια παρέμβαση με συγκεκριμένη πηγή
χρηματοδότησης, ώστε να μην μείνει
στα συρτάρια, αλλά να γίνει έργο μέσα
στην παρούσα δημοτική θητεία.
Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι
το κτήριο του Ειρηνοδικείου να αποκτήσει μια χρήση η οποία θα συμβάλει στην
επισκεψιμότητα της περιοχής, αλλά και
θα έχει εξασφαλισμένο το λειτουργικό
κόστος. Προεκλογικά σε ανοιχτή συζήτηση στο Δερβένι είχε προταχθεί από
την πλειοψηφία των συμμετεχόντων η
λύση της συνεργασίας με το Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),
ώστε το κτήριο να χρησιμοποιηθεί ως
ένα κέντρο παρουσίασης και ανάδειξης
του Κορινθιακού. Η χρήση αυτή έχει
σαν στόχο να προσελκύσει επιστημονικό προσωπικό, σχολεία αλλά και όλους
όσους επιθυμούν να γνωρίσουν την θαλάσσια ζωή του Κορινθιακού στο κέντρο
της Ευρωστίνης το Δερβένι. Οι συνεννοήσεις με το ΕΛΚΕΘΕ για την δυνατότητα

πραγματοποίησης της πρότασης αυτής
βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και η πανδημία
δυσκολεύει τον ρυθμό προόδου τους.
Για την απαράδεκτη ανακοίνωση που
αφορά την αλλαγή του Προέδρου της
ΔΕΥΑΞΕ τα πράγματα είναι απλά και
ξεκάθαρα. Ο Δήμαρχος ο οποίος κατείχε μέχρι τώρα την θέση του Προέδρου
έκρινε ότι λόγω αυξημένων υποχρεώσεων δεν μπορούσε να διαθέσει τον
απαιτούμενο χρόνο σε μια σημαντική
για τον τόπο επιχείρηση. Από την στιγμή που όλα τα υπόλοιπα μέλη της Δημοτικής Αρχής είναι επιφορτισμένα με
απαιτητικά καθήκοντα Αντιδημάρχων,
η αναζήτηση ενός δημοτικού συμβούλου από τις μειοψηφίες αποτελούσε
μονόδρομο. Το πρόσωπο αυτό πρέπει
να διαθέτει την εμπειρία, τον χρόνο και
την διάθεση να ασχοληθεί ενεργά με τα
ζητήματα της ΔΕΥΑΞΕ.
Ο Δήμαρχος αφού επικοινώνησε θεσμικά με τον πρώην Δήμαρχο κ.Ανδρικόπουλο, πρότεινε στον κ.Καλύβα την

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ - ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
• ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ
• PARK PILOT • ΓΡΥΛΟΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ • ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

κιν. 6948 104163-65, fax:211 7702882
ΠΟΥΛΙΤΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - e-mail: drososservice@gmail.com

gnomipoliton@gmail.com
gnomipoliton.com
Δ/νση: Οδ. Ανδρούτσου 17, Ζευγολατιό, 20001
Τηλ. επικ.: 6972-322441 [Χρήστος Βαλασόπουλος]
Εκδότρια - Ιδιοκτήτρια - Υπεύθυνη σύμφωνα με το νόμο:
Γιώτα Αθανασούλη-Βαλασοπούλου [τηλ. 6974 583005]

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν θέσεις της εφημερίδας

θέση του Προέδρου την οποία ο τελευταίος αποδέχτηκε. Έγινε ξεκάθαρο και
από τις δύο πλευρές ότι η συνεργασία
αυτή σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει
προσχώρηση του κ.Καλύβα στην Δημοτική Αρχή. Κάτι αντίστοιχο άλλωστε είχε
συμβεί κατά την προηγούμενη δημοτική
θητεία με τον κ.Αποστολόπουλο να αναλαμβάνει θέση διευθύνοντος συμβούλου στο Χιονοδρομικό της Ζήρειας με
εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το
παράδειγμα συναίνεσης για την επίλυση
των προβλημάτων του Δήμου μας. Οι
κατηγορίες για ξεπερασμένες πολιτικές
συναλλαγές βρίσκονται στην σκέψη
μόνο όσων τις είχαν διαπράξει στο παρελθόν κατέχοντας κάθε άλλο παρά αξιοκρατικά δημοτικές θέσεις.
Ο επικεφαλής των «ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» μπορεί να συνεχίσει την
πορεία των «ΣΤΕΝΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ»
αντιπολίτευσης την οποία επιλέξει προσπαθώντας άγαρμπα να αναδειχθεί σε
κεντρικό πόλο της αντιπολίτευσης, ενώ
η Δημοτική Αρχή προχωρά με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα στην
παραγωγή δημοτικού έργου. Η ποιότητα της κριτικής χαρακτηρίζει και την
ποιότητα της αντιπολίτευσης. Οι πάντες
κρίνονται.
Υ.Γ Η απεγνωσμένη αδιάκοπη προσπάθεια να αναδείξει, έχοντας αναλάβει
τον ρόλο γραφείου τύπου, το έργο της
προηγούμενης Δημοτικής Αρχής αποτελεί διασκεδαστική και πρωτότυπη
υπηρεσία. Για τις αποθήκες ΑΣΣΟ στο
Ξυλόκαστρο βέβαια καλύτερα θα ήταν
να κρατάει ο ίδιος χαμηλούς τόνους
αναλογιζόμενος την παροιμία «τα λίγα
λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι».

Νίκος Καραμαλίκης
Μαιευτήρας Γυναικολόγος
Εξειδικευµένος ενδοσκοπικός χειρουργός
Ειδικευµένος στην Αγγλία
Συνεργάτης Ιασώ, Ρέα
Ιατρείο Αθήνας
Τιµ. Βάσσου 10, Αθήνα
210 6432630
Ιατρείο Κορίνθου
Νοταρά 79, 2ος όροφος
Κόρινθος 27410 51177
κιν. 6974 446115

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν

Πολιτισμός - Βιβλίο
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Ενοποίηση τοπικών πρωτοβουλιών προτείνει το “Διάζωμα”:
Πολιτιστική Διαδρομή “Μορέας” στο νέο ΕΣΠΑ

Τ

Η διαδρομή που προτείνεται θα έχει ως επίκεντρο 8 αστικά σύνολα

ην πρότασή του για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
2021 - 2027, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διενεργεί η Περιφέρεια για το νέο
ΕΣΠΑ, κατέθεσε το “Διάζωμα”.
Ειδικότερα, η πρόταση του “Διαζώματος” για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως σημειώνει ο πρόεδρος του φορέα, πρώην υπουργός Πολιτισμού Σταύρος Μπένος, “αφορά το σχεδιασμό της «Πολιτιστικής
Διαδρομής Μορέας», ως μιας κεντρικής ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ), η οποία θα ενσωματώνει την πληθώρα αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
που σχεδιάζονταν ή είναι σε εξέλιξη στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου (ΟΧΕ Ταϋγέτου, ΟΧΕ Μάνης, ΒΑΑ Καλαμάτας, ΒΑΑ Αργους - Ναυπλίου, ΤΑΠΤοΚ Γορτυνίας
κ.ά.). Από τις πρωτοβουλίες αυτές απουσίαζε έντονα
το κυρίαρχο συνεκτικό - ενοποιητικό στοιχείο. Συνεπώς, η «ΟΧΕ Μορέας» φιλοδοξούμε να μετουσιώσει
όλη την προίκα και τη δυναμική της Πελοποννήσου
και να λειτουργήσει σαν μια «ομπρέλα» που αφενός
θα αγκαλιάζει όλες τις πρωτοβουλίες, αφετέρου θα
τους προσδώσει μια ενιαία ταυτότητα. Η πρότασή μας
αφορά μια πολυεπίπεδη και ολιστική πρόταση πολιτιστικού τουρισμού, ένα προϊόν για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
Η διαδρομή προτείνεται να έχει ως επίκεντρο 8
αστικά σύνολα:
α) Πόλος Κορίνθου (Κόρινθος, Αρχαία Κόρινθος, Σικυώνα).
β) Πόλος Αργους (Αργος - Ναύπλιο, Επίδαυρος - Μυκήνες).
γ) Πόλος Νεμέας (Νεμέα - Αρχαία Νεμέα).
δ) Πόλος Τρίπολης (Ορεινή Αρκαδία, Αρχαία Θέατρα
Τεγέας, Αρκαδικού Ορχομενού και Μαντίνειας).
ε) Πόλος Μεγαλόπολης (Μεγαλόπολη - Αρχαιολογικός Χώρος Μεγαλόπολης).
στ) Πόλος Μεσσήνης (Μεσσήνη - Αρχαία Μεσσήνη,

Καλαμάτα, Αρχαίο Θέατρο Θουρίας).
ζ) Πόλος Σπάρτης (Σπάρτη - Αρχαιολογικός Χώρος
Σπάρτης, Μυστράς).
η) Πόλος Πύλου (Πύλος - Ανάκτορο Νέστορα, Μεθώνη, Κορώνη).

δράσης για πολιτιστική διαδρομή στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου», οι δήμαρχοι της Περιφέρειας έχουν
υποβάλει πολύ αξιόλογες προτάσεις, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τους άξονες στρατηγικής της
νέας προγραμματικής περιόδου.

Η διαδρομή θα επιχειρήσει να αναδείξει τη διαχρονική ιστορική και πολιτιστική συνέχεια, τα μοναδικά
πολιτιστικά μνημεία της Πελοποννήσου, το εντυπωσιακό φυσικό της τοπίο, τα σπάνια οικοσυστήματά
της, την πλούσια γαστρονομική της παράδοση και τη
σύγχρονη παραγωγή και δημιουργία.
Για την υλοποίηση του προγράμματος της «ΟΧΕ
Μορέας» είναι πολύ σημαντικό να κινητοποιηθούν
και να αξιοποιηθούν πέραν του ΠΕΠ - ΕΣΠΑ 2021 2027 και όλα τα άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Ταμείο Δίκαιης
Μετάβασης, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - Recovery Resilience Facility, πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης», ιδιωτικοί πόροι, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.). Επιπλέον, πληροφορηθήκαμε πως στο
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το παραδοτέο με τίτλο «Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό χωρικής αναπτυξιακής στρατηγικής και σχέδιο

Παράλληλα, είναι σημαντικό να τονιστεί η δυνατότητα - ευκαιρία ενοποίησης της «ΟΧΕ Μορέας» με τη
διαπεριφερειακή ΟΧΕ «Διαδρομή Ολυμπίας Οδού»,
με σημείο σύγκλισής τους την περιοχή της Costa
Navarino, του τουριστικού συγκροτήματος στη Μεσσηνία, που αποτελεί αφ’ ενός μείζονα αναπτυξιακό
κόμβο διεθνούς κλίμακας, αφ’ ετέρου βρίσκεται σε
μια περιοχή ιστορικά φορτισμένη και με μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι, εξ άλλου, μια αναγκαιότητα η
καλλιέργεια της ενιαίας περιφερειακής συνείδησης σε
όλους τους Πελοποννησίους, καθώς η Πελοπόννησος δεν αποτελεί παρά μια ενιαία ανθρωπογεωγραφική ενότητα. Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι πολίτες δεν
γνωρίζουν τη διοικητική διαίρεση της Πελοποννήσου
σε δύο Περιφέρειες είναι σημαντικό να σχεδιασθεί και
να παραχθεί ένα ενιαίο προϊόν που θα εκτείνεται και
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας”.

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1.700 τ.μ. με ελιές,
38 ρίζες. Περιοχή Ταρσινά. Τηλ. 6978105413
ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένων ή φύλαξη
μικρών παιδιών. Τηλ. 6932454393

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΗΡΟΚΟΜΟΙ, ΟΙΚΙΑΚΕΣ
ΒΟΗΘΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, BABYSITTER
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ

Τηλ. 6940 699559

Παρέχουμε για φροντίδα ηλικιωμένων γηροκόμους, οικιακές
βοηθούς, Ελληνίδες-αλλοδαπές για Ν. Κορινθίας.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ
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Η ανασκαφική έρευνα της Ρωμαϊκής Έπαυλης στο
Λουτράκι μπορεί να αναδείξει τουριστικά την Κορινθία
Τα έως τώρα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικά και δίνουν σοβαρές ενδείξεις
για τη σημασία της ευρύτερης περιοχής κατά την ύστερη αρχαιότητα

Π

ολύ σημαντικό για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής του
Ισθμού και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Λουτρακίου και των
Αγίων Θεοδώρων είναι το έργο, που
επιτελείται από το Τμήμα Εφορείας
Αρχαιοτήτων Κορινθίας όσον αφορά
την ανασκαφική έρευνα της Ρωμαϊκής Έπαυλης σε συνδυασμό με το
Λουτρικό Συγκρότημα ( SPA) μεγάλων διαστάσεων που βρίσκεται στην
περιοχή Κατουνίστρα Λουτρακίου,
καθώς αναδεικνύει την σπουδαιότητα
της περιοχής κατά την αρχαιότητα. Γι
αυτό και ο Τουριστικός Οργανισμός
Λουτρακίου στέκεται αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια.
Τα έως τώρα αποτελέσματα της
ομάδας που απαρτίζεται από (την Διευθύντρια ανασκαφών στην Κατουνίστρα κα. Ζωή Ασλαματζίδου, τον
επιστημονικό συνεργάτη- αρχαιολόγο της Εφορείας κ. Κωνσταντίνο Τζιαμπάση, υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων
κα. Παναγιώτα Κασίμη και με την στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
του ΥΠΠΟΑ και αρωγό τον Δήμο Λουτρακίου –Π-ΑΓ.Θ) κρίνονται ιδιαίτερα
σημαντικά και δίνουν σοβαρές ενδείξεις για τη σημασία της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, κατά την ύστερη
αρχαιότητα, αφού η έπαυλη ήταν σε
χρήση και κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα.
Σύμφωνα με τις έρευνες τα εντυπωσιακά ευρήματα της ανασκαφικής
έρευνας αποτελούν μαρτυρία και φανερώνουν το πόσο ανεπτυγμένη ήταν
η αξιοποίηση των θερμών λουτρών
της περιοχής μας στα αρχαία χρόνια,
ενισχύοντας σημαντικά την ιστορική μας ταυτότητα ως Λουτρόπολη
από την αρχαιότητα. Εξάλλου είναι
γνωστό ότι στη θέση του σημερινού
Λουτρακίου υπήρχε αρχαίος οικισμός
που ονομαζόταν Θέρμαι, γνωστή για
τις ιαματικές πηγές της. Μάλιστα

κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας
οι ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι με
τα ιαματικά νερά του Λουτρακίου γιατρεύτηκε ο Ρωμαίος στρατιωτικός και
πολιτικός Λεύκιος Κορνήλιος Σύλλας.
Η έπαυλη αυτή μαζί με τα παλαιότερα ευρήματα -όπως λείψανα ναού
κλασικής εποχής- ίσως του Ασκληπιού στο σχέδιο πόλεως Λουτρακίου, που αποκαλύφθηκε περίπου το
1920 και άλλα αρχιτεκτονικά μέλη
που βρέθηκαν κοντά στο κέντρο του
Λουτρακίου, προσφέρουν σοβαρές
ενδείξεις για την ύπαρξη του Λουτρακίου, ίσως ως αυτοτελούς οικισμού
και στους κλασικούς χρόνους, πέρα
από την αναφορά της πόλεως στους
ρωμαϊκούς χρόνους, ως «Θέρμαι».
Με γνώμονα την μακρόχρονη
ανάπτυξη του προορισμού μέσω της
αξιοποίησης των υποδομών θεματικών μορφών τουρισμού, η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κορινθίας αποδέχθηκε
την πρόταση του Τουριστικού Οργανισμού Λουτρακίου ώστε να είναι

Θέσεις Εργασίας στο Μπολάτι Κορινθίας
Η Ecorap AE, ζητά να προσλάβει άτομα στις εγκαταστάσεις της στο
Μπολάτι Κορινθίας στις εξής θέσεις εργασίας:
• 1 χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων
• 1 χειριστή μηχανημάτων έργου
Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: eco@rapgroup.gr

αρωγός του έργου της για ανάδειξη
των σημαντικών ευρημάτων της αρχαιολογικής σκαπάνης στην περιοχή
Κατουνίστρα, προβάλλοντας το ως
τουριστικό αξιοθέατο, συμβάλλοντας
αποτελεσματικά στην ανάπτυξη του
Πολιτιστικού Τουρισμού, αναβαθμίζοντας το τουριστικό προϊόν του Δήμου μας.
Επίσης ενισχύει και συμβάλει σημαντικά στις ενέργειες προβολής
και ανάπτυξης των εξειδικευμένων
υπηρεσιών του θεματικού τουρισμού
που διαθέτουμε ως ένας προορισμός

Υγείας & Ευεξίας καθώς ο Ιαματικός
– Θερμαλιστικός Τουρισμός θα συνδεθεί με την ιστορική μας ταυτότητα,
προσελκύοντας επισκέπτες σε ετήσια
βάση, δίνοντας τους την δυνατότητα
να απολαύσουν τόσο τα θαυματουργά οφέλη των νερών που αναβλύζουν
από τις θερμές πηγές της πόλης, όσο
και τις θεραπευτικές ιδιότητες του ιαματικού νερού και τις υπηρεσίες του
σύγχρονου και πολυτελούς Υδροθεραπευτηρίου ανακαλύπτοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά της
περιοχής Ισθμού- Λουτρακίου.

Γνώμη
Π ΟΛ Ι ΤΏ Ν
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
Γράφει η ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΟΣ ΜΗΤΟΥΣΗΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΣΤΗ
ΚΑΡΔΙΑ
Εκδόσεις: ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ
Κατηγορία : Ελληνική Λογοτεχνία
ISBN 9789606214592
Σελίδες : 548

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Η Μηλίτσα, ένα όνειρο με μπλε ποδιά και
μαλλιά χρυσαφένια. Ένα χαμόγελο σαν το
ουράνιο τόξο. Μια μεγάλη καρδιά σαν τα
μυστικά αραξοβόλια. Ένα θρόισμα φθινοπωριάτικο στο πίσω σοκάκι με τα δέντρα
που φυλλορροούσαν. Ένα τραγούδι που
ακουγόταν από ένα παράθυρο ανοιχτό. Η
Μηλίτσα, γεμάτη νιάτα και ιδέες, η Μηλιά
που περίμενε να πάρει τη σκυτάλη, να βγει
ορθόπλωρη στη ζωή, η Λιάνα που ταξίδευε με τις άλλες δύο σαν αποσκευές στη
θύμησή της
Μια γυναίκα μόνη ταξιδεύει με το τρένο
μια βροχερή νύχτα. Ένα ταξίδι απρόσμενο.
Μια απόφαση χωρίς σκέψη. Μια διαδρομή ανάμεσα στο τότε και το τώρα, χωρίς
διακριτές γραμμές, χωρίς συνοχή, χωρίς
σειρά. Ένα τρένο να τρέχει μπροστά και μια

γυναίκα να ταξιδεύει προς τα πίσω, να γίνεται κορίτσι, γυναίκα, μάνα, ερωμένη, να
τα ζει όλα ξανά από την αρχή.
Πού θέλει να πάει; Πού θέλει να φτάσει;
Η μεγαλύτερη απόσταση που έχει να διανύσει είναι από τη μνήμη στην καρδιά...
Θα χει τη δύναμη να παλέψει με τα κύματα
που της υψώνει το παρελθόν; Αυτή η πάλη
με τα κύματα, το έργο της ζωής της. Κύματα και βράχια κοφτερά και ύφαλοι ύπουλοι
κι αέρηδες μανιασμένοι, κι αυτή σκαρί
που δεν αλλάζει ρότα, πλησίστια να πλέει
κατάντικρυ στον κυκλώνα. Ήταν, λοιπόν,
η Μηλίτσα, ζωγραφιά που ξέβαψε; Όχι.
Υπόσχεση που ξεχάστηκε; Και πάλι όχι.
Μια διαδρομή στον χρόνο, μια ανάπαυλα,
μια ανάσα και πάλι συνέχεια. Αυτό ήταν η
Μηλιά, μια κίνηση αέναη, μια αύρα, ένας
καπνός από τσιγάρο...

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΣ
Με αυτό του πόνημα ο συγγραφέας μας,
μας παρουσιάζει ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα.
Πρόκειται για μια έντονα συναισθηματική γραφή, της οποίας τα βόλια βρίσκουν
κατευθείαν τη δική μας ψυχή.
Ποια είναι αλήθεια η κεντρική ηρωίδα

της ιστορίας μας; Μήπως αντικατοπτρισμός δικός μας; Μήπως κάποιο πάζλ,
όπου βρίσκουμε και κομμάτια δικά μας;
Ειδικά όλοι οι γυναικείοι χαρακτήρες
της ιστορίας αξίζουν τον θαυμασμό μας,
γιατί βρήκαν τη δύναμη μέσα τους, πάλεψαν ενάντια στις αντιξοότητες που συνάντησαν και στάθηκαν στα πόδια τους.
Μέσα από την φαινομενικά "απλή", αλλά
πολύ αληθινή και ανθρώπινη ιστορία της
Μηλίτσας – Μηλιάς - Λιάνας, ο κύριος Μητούσης κατάφερε να δώσει το κλίμα μιας
ολόκληρης εποχής. Πολύ προσεγμένη,
καλοδουλεμένη και δεμένη αφήγηση, και
το χρονικό «μπρος-πίσω» γίνεται χωρίς
να δημιουργεί οποιαδήποτε σύγχυση
στον αναγνώστη, και παρ’ όλο τον όγκο
του βιβλίου η ροή του λόγου παραμένει
απόλυτα φυσική και κρατά αμείωτο το
ενδιαφέρον του αναγνώστη. Μετά τη μέση
του βιβλίου πιάνουμε τον εαυτό μας να
αυξάνεται η αγωνία μας και να θέλουμε
να μάθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα την
κατάληξη της ιστορίας.
Το "ταξίδι" της μνήμης της ηρωίδας, δεν
είναι μόνο δικό της, αλλά και του αναγνώ-

στη. Κάνει έναν απολογισμό των πεπραγμένων και πιάνουμε τον εαυτό μας να τον
κάνουμε κι εμείς μαζί της. Μαζί της θυμόμαστε, εξηγούμε ή προσπαθούμε τουλάχιστον να εξηγήσουμε και να αποκρυπτογραφήσουμε όλα όσα είναι επιμελώς
κρυμμένα μέσα μας.
Έχουμε άραγε το ακαταλόγιστο σε όσα
κάνουμε; Έχουμε πραγματικά κλείσει
όλους τους λογαριασμούς του παρελθόντος για να το αφήσουμε στη λήθη τους;
Μήπως κάποια πράγματα όντως δεν
έχουν τελειώσει, ή μήπως δεν θέλουμε
εμείς να τελειώσουν ή αλαζονικά να τα
αναγκάσουμε να τελειώσουν όπως θέλουμε εμείς;
Γιατί πρέπει να συμβεί κάτι σοβαρό στη
ζωή μας, που πυροδοτεί σαν διακόπτης τη
λειτουργία της μνήμης για να ξεκινήσουμε
αυτό το ανελέητο ταξίδι, που διανύει τη
μεγαλύτερη απόσταση «από τη μνήμη στη
καρδιά»;
Και κακά τα ψέματα, θέλει πολλά κότσια
για να καθίσουμε τον εαυτό μας στη θέση
του ψυχολόγου και να κρίνουμε τα πεπραγμένα μας.
Συμβουλή μου: το τρένο για αυτό το μαγικό ταξίδι αρχίζει, παρακαλώ επιβιβαστείτε και απολαύστε το!

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
Ο Νίκος Μητούσης γεννήθηκε ένα χιονισμένο Φλεβάρη του 1963 σε ένα χωριό
της Ροδόπης, τον Ίασμο. Σε ηλικία 18 ετών
ήρθεστην Αθήνα όπου συνέχισε τις σπουδές του και παράλληλα εργάστηκε σε πολλές
εταιρίες στον οικονομικό τομέα.Τα τελευταία
χρόνια ωστόσο τον κέρδισε η ναυτιλία. Είναι
λάτρης της φωτογραφίας, της μουσικής και
των ταξιδιών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡ.

ΚΟΡΑΝΤΑΝΗΣ

ΕΡΡΙΚΟΣ Α.
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
Υπ. ∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Συνεργάτης Γ΄ Παθολογικής Κλινικής Νοσοκοµείου
“ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ”
τ. ιατρός Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας ΓΝΑ Λαϊκό

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• Παροχή Υπηρεσιών • Χειρουργικές Επεμβάσεις
• Φάρμακα • Είδη Pet Shop •
Δευτέρα έως Σάββατο 9.00 -13.30
Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 18.00 - 20.30

28ης Οκτωβρίου 28 Κιάτο, 20200
τηλ.: 27420.22456 κιν.: 6971.618.925
e-mail: errisof@hotmail.com

εξέταση µε εξειδικευµένα διαγνωστικά µέσα
(Ηλεκτροκαρδιογράφηµα, υπέρηχος)
ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:

∆ΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ 09:00 - 13:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ] – ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17:00 - 20:30 [ΛΕΧΑΙΟ]
ΣΑΒΒΑΤΟ 09:00 - 12:00 [ΒΡΑΧΑΤΙ]

Βραχάτι (όπισθεν ΟΤΕ, ισόγειο) & Λέχαιο Κορινθίας
ΤΗΛ.: 27410-51500, 87333 ΚΙΝ.: 6974-326126

ΙΑΤΡΕΙΟ:

e-mail: korantaniskonstantinos26@gmail.com

